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Uvodnik
Le še nekaj dni nas loči do zaključka tega leta, oziramo se nazaj
po prehojeni poti in se hkrati spogledujemo s prihajajočim letom,
polnim vprašanj ter pričakovanj.
Seveda je bilo leto 2010 nekaj posebnega. Vsaj iz razloga, ker so
dogodki še sveži, v mislih premlevamo naša dejanja, tehtamo uspešnost in kujemo cilje za prihodnost.
Nekatere stvari moramo v teh zadnjih dneh še postoriti, da bi prehod v 2011 pomenil nov začetek,
brez odvečnih preteklih bremen. V
celoti brez njih seveda ne gre.
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Za našo bolnišnico je bilo odhajajoče leto eno težjih. Zunanji ukrepi, kot posledice splošne krize, so iz meseca v mesec z različno močjo udarjali ob naš
vsakdanjik. Ukrepi za zmanjševanje stroškov in potreba po povečevanju obsega dela so pripeljali do spora med Vlado in sindikatom Fides, kar je v mesecu septembru povzročilo umik soglasij zdravnikov za delo preko z zakonom
določenega delovnega časa in napoved stavke v mesecu oktobru. Oboje je
zmanjšalo intenziteto dela. V konstruktivnem dialogu med vodstvom bolnišnice, sindikatom in vodstvi oddelkov ter z notranjimi organizacijskimi ukrepi smo
uspeli negativne učinke tega spora zmanjšati na minimum.
Vzporedno tej problematiki je skozi vse leto potekalo »dogovarjanje« z ZZZS
o medsebojni pogodbi o obsegu programov, začinjeno z arbitražami, tako, da
se je končni podpis pogodbe zavlekel v december. Negotovost obsega posameznih programov je otežila jasno postavitev načrtov o obsegu dela, da bi se
izognili nepotrebnim odstopanjem. Žal se bomo ob končnem obračunu po vsej
verjetnosti soočili z obojim, tako z nedoseganjem enih in preseganjem drugih
programov. Vsa ta neusklajenost se bo odrazila tudi ob končnem obračunu
poslovanja, s katerim predvidoma ne bomo mogli biti povsem zadovoljni.
Ne glede na objektivne težave pri poslovanju pa smo skozi vse leto sledili zastavljenim strateškim ciljem bolnišnice. Uvedba robotske kirurgije, ustanovitev
Centra za bolezni ožilja in začetek vstavljanja srčnih spodbujevalnikov so najpomembnejši dosežki v razvoju stroke, ki pomenijo povečanje kakovostne in
varne obravnave pacientov. Nadaljevali smo aktivnosti v zvezi z nadomestno
novogradnjo bolnišnice, imamo potrjen prostorski načrt, potrjen je investicijski
program, do konca leta pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje. Nato sledi izdelava projektne dokumentacije. Teče tudi projekt energetske sanacije, ki bo
delno podprt s sredstvi iz evropskih virov.
Doseženi rezultati predstavljajo naše izzive za prihodnje leto. Zavedam se, da
ne bo nič lažje od preteklega, smo pa za izkušnjo bogatejši. Nič nam ne bo
podarjeno, zato bo uresničevanje naših skupnih ciljev odvisno od kulture medsebojnega spoštovanja, razumevanja, sodelovanja, zaupanja in zavzetosti.
Začnimo pri sebi.
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Je čas adventa, čas pričakovanja in želim Vam, da bi se v teh božično-novoletnih dneh v vaša srca in vaše domove ponovno naselil mir, da boste
našli čas za svoje najbližje in z njimi skupaj stopili v novo leto. Naj bo
srečno in uspešno.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Deset.let..plazma.sterilizacije.
v.Celju.in.Sloveniji
L

etos junija je minilo 10 let od začetka izvajanja plazma
sterilizacije v Centralni sterilizaciji Splošne bolnišnice
Celje in tudi nasploh v Sloveniji.
Plazma sterilizacija je hitra in nestrupena, nizkotemperaturna in blaga sterilizacijska metoda inštrumentov in drugih
medicinskih pripomočkov, ki je postala v sodobni medicini
nujna za sterilizacijo inštrumentov, aparatur in pripomočkov, občutljivih na toploto in vlago.
Plazma sterilizacija uporablja za sterilizacijo plazmo, ki se
tvori znotraj komore iz uplinjenega vodikovega peroksida
pod vplivom električnega polja pri znižanem tlaku. Sestavine plazme uničujejo mikroorganizme in spore.
Sicer je plazma četrto agregatno stanje in se pojavlja v
mnogih oblikah, kot so sončni žarki, neonska svetloba, severni sij ...
Kar 99 % snovi v vesolju je v obliki plazme.
Prvi plazma sterilizatorji so se v Evropi pojavljali že po letu
1990, vendar so bili za zaposlene v sterilizaciji v Sloveniji
povsem nekaj novega. Za nas je bila to znanstvena fantastika, nekaj, kar je zelo daleč, nedosegljivo. In niti slutili
nismo, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti.
Tako kot v večini bolnišnic tudi v Splošni bolnišnici Celje
nismo imeli na voljo nobenega od obstoječih možnih načinov nizkotemperaturne sterilizacije, kot sta bila takrat
etilen oksid ali formaldehid. Edini način ponovne priprave
uporabljenih termolabilnih inštrumentov in pripomočkov je
bil namakanje v raznovrstnih dezinfekcijskih raztopinah, pri
katerih je bil končni rezultat dezinfekcija. Inštrument ni bil
sterilen, postopek ni bil dokumentiran, vprašljiva je bila varnost bolnikov, zdravstvenega osebja in okolja.

za namene sterilizacije in razvili tehnološki sistem STERRAD.
Po nekajkratnih predstavitvah načina sterilizacije s plazmo
je zanimanje za tovrstno sterilizacijo v Splošni bolnišnici
Celje naraščalo zaradi vse večjih potreb in tudi pritiskov
inšpektorata za delo. Cilj je bil ukinitev uporabe škodljivih
kemičnih dezinfekcijskih sredstev na nekaterih deloviščih
v bolnišnici, predvsem v operacijskih sobah in endoskopskem centru. Tudi vodstvo bolnišnice je bilo naklonjeno novosti in tako smo bili že konec leta 1999 kot prvi v Sloveniji
izbrani za testiranje plazma sterilizatorja Sterrad 100 S. Že
februarja naslednje leto je plazma sterilizator pripotoval iz
Amerike v Celje, sledila je namestitev ter po končani validaciji in testiranju aparature tudi izobraževanje osebja Centralne sterilizacije.
Redne plazma sterilizacije smo pričeli opravljati 1. marca
2000. Testno obdobje je trajalo tri mesece. V začetku je bilo
zaradi neizkušenosti in nepoznavanja rezultatov sterilizacije v praksi teh ciklusov malo. Toda izziv je bil velik, rezultati
dobri in hitro smo uspeli vzbuditi zaupanje v postopek med
uporabniki naših storitev. Število steriliziranih inštrumentov
in pripomočkov se je iz meseca v mesec povečevalo. Ob
koncu testnega obdobja smo v Centralni sterilizaciji uporabnikom storitev razdelili anketo o tem, kako je uvedba
plazma sterilizacije vplivala na kakovost njihovega dela.
Rezultati so pokazali veliko zadovoljstvo vseh zdravstvenih
delavcev in dvig kakovosti opravljenega dela. Iz tega je sledilo, da je zares nujno uvesti tovrstno sterilizacijo materiala
in instrumentov.

Ker so tveganja pri dezinfekciji glede na zagotavljanje kakovosti opravljene storitve odločujoč dejavnik pri zagotavljanju varnosti bolnikov, smo se morali tudi v Splošni bolnišnici Celje odločiti za možnost sterilizacije termolabilnega
materiala.
Prvič je bila plazma sterilizacija v naši državi predstavljena
na strokovnem seminarju v Celju leta 1996. Organizirala
ga je Sekcija MS in ZT pod okriljem Zbornice ZN Slovenije
v sodelovanju s Centralno sterilizacijo Splošne bolnišnice
Celje. Znanstveniki ameriškega podjetja Johnson & Johnson Medical so namreč raziskali možnost uporabe plazme

Gostje, gostitelji in torta – november 2010
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Vodstvo bolnišnice je prisluhnilo našim potrebam in tako je
22. junija 2000 takratni direktor Splošne bolnišnice Celje,
Samo Fakin, podpisal pogodbo o nabavi plazma sterilizatorja.
Število opravljenih ciklusov plazma sterilizacije se je z 900 v
prvem letu ob letošnji jubilejni 10-letnici delovanja v mesecu
avgustu povzpelo na skupnih 17 000. Za nas to pomeni izjemen dosežek, saj smo kot začetniki tovrstnega postopka
presegli normalno zmogljivost našega sterilizatorja in postali najuspešnejši tudi v slovenskem prostoru.
V minulih letih si je plazma sterilizacijo pri nas ogledalo osebje iz mnogih bolnišnic iz Slovenije in sosednje Hrvaške.
Postali smo izobraževalni center za uvajanje v delo s plazma sterilizatorji v širši okolici.
Ker je bila obletnica ravno v obdobju letnih dopustov, za
praznovanje ni bilo časa. Smo pa za to priložnost 15. novembra 2010 pripravili, skupaj z vodjo predstavništva podjetja Johnson & Johnson Medical v Sloveniji, gospo Špelo
Buh in njeno sodelavko Tino Štukelj, predstavitev doseženega rezultata.
Na srečanje kolektiva Centralne sterilizacije s predstojnikom, asist. Francijem Vindišarjem na čelu, glavno medicinsko sestro oddelka in podjetjem Johnson & Johnson smo
povabili nekaj gostov. Med njimi našega direktorja, gospoda

Marjana Ferjanca, koordinatorko kirurške službe ZN Darjo Plank, bivšega predstojnika prim. Bogdana Fludernika,
predstavnika servisa Prostep Janeza Trkova in druge.
Žal zaradi obilice dela in izvrševanja zastavljenih nalog tudi
tega dne vsi naši sodelavci niso imeli možnosti, da bi se
zbrali na enem mestu in skupaj proslavili velik dosežek ter
se poveselili ob slastni torti.
Za nami je uspešno obdobje z odličnimi rezultati.
Ob tem jubileju se zahvaljujem predvsem obema sodelavcema in vsem sodelavkam za trud in sodelovanje
pri realizaciji projekta plazma sterilizacije davnega leta
2000, za pozitivno sprejetje velikega izziva, za njihov
profesionalni pristop in pripravljenost za učenje popolnoma novih znanj in veščin, za tisoče in tisoče steriliziranih inštrumentov in pripomočkov, ki so našim bolnikom omogočili varno in kakovostno storitev. Za to pa
ima zasluge tudi vodstvo bolnišnice s predstojniki oddelkov, ki nam je omogočilo in zaupalo izpeljavo tega
zahtevnega projekta.
Z uvedbo plazma sterilizacije smo na prelomnici iz 20.
v 21. stoletje dosegli naš dolgo želeni cilj – za vsakega
bolnika sterilen inštrument in zagotovili neobremenjeno okolje za zdravstveno osebje.
Albina Gabrovšek, VMS
Centralna sterilizacija

Strokovni.rezultati.in.finančna.
učinkovitost.robotske.kirurgije
Robotsko asistirana radikalna prostatektomija •
•
(RARP)
Prvo robotsko asistirano prostatektomijo smo opravili 11.
maja 2010 in jo do 7 .12. 2010 napravili pri 45 bolnikih. Merila za izbor bolnikov so bila: lokalizirani rak prostate (cT1,
cT2), pričakovana življenjska doba daljša kot 10 let, brez
večjih pooperativnih brazgotin na trebuhu in BMI 25-34.
RARP smo naredili skozi intraperitonealni pristop.
Pri 10 bolnikih smo imeli nadzor urologa z izkušnjami z
RARP. Operacijski čas na konzoli je bil:
•
370 min. pri 1.-10. bolniku,
•
236 min. pri 11.- 20. bolniku,
•
214 min. pri 21.- 30. bolniku in
•
190 min. pri 31.- 40. bolniku.
Povprečna izguba krvi (EBL) je bila:

4

800 ml pri 1.- 10. bolniku.,
500 ml pri 11.- 20. bolniku,
•
300 ml pri 21.- 30. bolniku in
•
100 ml pri 31.- 40. bolniku.
Transfuzijo krvi sta dobila 2 bolnika (1. in 10. bolnik).
Zapleti po Clavienovi lestvici:
•
1. stopnja 6 bolnikov,
•
2. stopnja 2 bolnika,
•
3. stopnja 2 bolnika,
•
4. stopnja 1 bolnik in
•
5. stopnja 0 bolnikov.
Konverzije RARP v klasično radikalno prostatektomijo nismo imeli.
Povprečna pooperativna hospitalizacija je od 10. bolnika
dalje 3,2 dni in čas do odstranitve urinskega katetra 7 dni.
Popolna kontinenca ali uporaba varnostne predloge 1 te-
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den po odstranitvi urinskega katetra je bila dosežena pri 15
(50 %) od prvih 30 bolnikov. Povrnitev erektilne funkcije je
bila dosežena pri 6 (25 %) od 24 bolnikov, ki so pred RARP
imeli normalno erektilno funkcijo.
Uvedba robotske kirurgije je zahtevala veliko teoretičnih
priprav, sestavo robotske ekipe, osnovno izobraževanje za
delo z robotom in trening na modelih. Ob začetku dela nam
je bil v veliko pomoč izkušen robotski kirurg. Naši začetni
operacijski in pooperacijski rezultati RARP so primerljivi z
rezultati, opisanimi v strokovni literaturi. Dobri rezultati in
zadovoljni bolniki so nam v vzpodbudo za nadaljnje delo.
Sandi Poteko, dr. med.
Urološki oddelek

Finančna učinkovitost robotske kirurgije
Že od samega začetka uvajanja robotske tehnologije na
področje zdravstva predstavlja enega izmed osnovnih
vprašanj tudi vprašanje stroškovne učinkovitosti in s tem
ekonomske upravičenosti nove tehnologije. Podatki iz tuje
literature na tem področju kljub nekaterim evidentiranim prihrankom operacije z robotsko kirurgijo (skrajšanje ležalne
dobe, manjše porabe krvi in zdravil…) izkazujejo povečane stroške radikalne prostatektomije z robotsko tehnologijo zaradi dragega začetnega vložka – nakupa robotske
tehnologije, njenega vzdrževanja in stroškov potrošnega
materiala, ki ga zahteva ta tehnološki sistem. Vendar pa
se ob vključitvi širšega družbenega vidika, tj. izdatkov za
celotni zdravstveni in družbeni sistem ter kakovosti življenja
operiranega pacienta, kaže kot ekonomsko učinkovita in
stroškovno opravičljiva metoda.
Vsekakor je ključno vprašanje, kolikšno je tisto letno število posegov, ki zagotavlja stroškovno upravičenost velikega začetnega vložka v sam nakup aparature Da Vinci. V
tujih raziskavah ugotavljajo, da je za stroškovno učinkovitost, primerljivo s klasično metodo, potrebno 7 robotskih
posegov na teden (Vir: Financial Comparative Analysis of
Minimally Invasive Surgery to Open Surgery for Localized
Prostate Cancer: A Single-Institution Experience).
V SB Celje smo naredili primerjavo stroškov med klasično,
odprto metodo radikalne prostatektomije in stroškov enakega posega z robotsko tehnologijo. Pri analizi robotskih
posegov smo upoštevali 30 operiranih pacientov v SB Celje
in njihovih dejanskih stroškov glede na evidentiranje stroškov po pacientu.
Analiza je prikazala, da so kljub prihrankom, ki jih na določenih segmentih prinaša robotska kirurgija, zaradi povečanja stroškov iz naslova tehnologije (nakup aparata, potrošni material za aparat, stroški vzdrževanja) skupni stroški
za radikalno prostatekotmijo z robotsko kirurgijo za 2.646
€ višji od posega po klasični, odprti metodi. To je sicer že

znano dejstvo iz tujih raziskav, kjer prihajajo do podobnih
ugotovitev.
Kakor smo že navajali, pa predstavlja operacija z robotsko
kirurgijo bistven kakovostni preskok na področju učinkov s
širšega družbenega vidika.
Prednosti prinaša tako za celotni zdravstveni sistem kakor
tudi za paciente. Zato smo v nadaljevanju proučevali, kaj
pomeni operacija z robotsko kirurgijo z družbenega vidika
in še posebej z vidika celotnega zdravstvenega sistema.
Ključno vlogo igra zmanjšanje bolniških odsotnosti in hitrejše vrnitve v normalno, aktivno življenje. Zato smo proučevali prihranke za zdravstveni sistem iz naslova zmanjšanja
bolniških odsotnosti.
V Sloveniji se bolniške odsotnosti iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja plačujejo v višini nad 30 dni, do
30 dni pa so bolniške odsotnosti strošek delodajalca. Odločilno vlogo pri tej analizi predstavlja starost operiranih pacientov oz. ali gre za aktivno moško populacijo ali neaktivno.
Povprečna starost operiranih pacientov z radikalno prostatektomijo je bila v letu 2009 v SB Celje 64 let. Slaba polovica operiranih je bila mlajša od 65 let, ostali so bili starejši.
Tabela: Število dni bolniške odsotnosti za paciente z radikalno prostatektomijo (klasična, odprta metoda) v letu 2009
v SB Celje
Pacienti

Št. dni bolniške odsotnosti

Pacient 1
Pacient 2
Pacient 3
Pacient 4
Pacient 5
Pacient 6
Pacient 7
Pacient 8
Pacient 9
Povprečje

54
61
120
203
269
290
368
387
441
244

Vir: Podatki ZZZS OE Celje

Odsotnost z dela zaradi operacije prostate je odvisna predvsem od same težavnosti operacije, vsekakor pa tudi od
vrste dela, ki ga operirani pacienti opravljajo. Na osnovi podatkov ZZZS iz leta 2009 ugotavljamo, da je od skupaj 54
operiranih, 9 pacientov imelo bolniški stalež. To sicer predstavlja nizek delež (16 %) vseh operiranih pacientov, kar pa
je logično glede na to, da je današnja meja za upokojitev
62 let.
Srednja vrednost bolniške odsotnosti obravnavanih 9 pacientov je bila 269 dni, povprečna vrednost pa 244 dni (ta podatek smo uporabljali pri nadaljnjih izračunih). Ugotovljeni
razpon bolniške odsotnosti v letu 2009 je od 54 do 441 dni.
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S podaljšanjem delovne dobe na 65 let pri moških glede
na predlagano novo zakonodajo predvidevamo povečevanje deleža operiranih pacientov, ki bodo potrebovali bolniški
stalež. Istočasno predvidevamo tudi zgodnejše odkrivanje
raka prostate. Glede na to ocenjujemo, da bo delež operiranih pacientov za rakom prostate, ki bodo potrebovali
bolniški stalež, v višini 40 %. Na to oceno nas navajajo
tudi podatki o starostni strukturi pacientov z radikalno prostatektomijo z robotsko metodo v obdobju od maja do oktobra 2010. Glede na podatke ugotavljamo, da je starostna
struktura operiranih z robotsko metodo v letu 2010 nižja kot
v letu 2009, ko se je uporabljala klasična, odprta metoda
radikalne prostatektomije. Število operiranih pacientov s
starostjo do 65 let z robotsko metodo že presega 50 % vseh
operiranih.
Ugotavljamo, da iz podatkov SB Celje ne moremo sklepati o
številu dni bolniškega staleža operiranih pacientov z robotsko metodo, saj je vzorec operiranih pacientov po začetni
uvajalni fazi premajhen. Glede na tuje vire in samo psihofizično stanje pacientov, operiranih z robotsko metodo,
pa smo v nadaljnjih analizah predvidevali, da je bolniška
So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo,
da ne mine.
V našem srcu je prostor, kjer hranimo svoje najljubše
spomine.
Tiste, ki nam vedno znova prikličejo na usta nasmeh.
In kadar nas življenje utrudi, je lepo za hip zapreti oči
in pluti po reki spominov.
Božič in novo leto.
Čas, ko se ozremo nazaj.
Čas, ko polni želja in upanja
zakorakamo novemu letu naproti.
Naj Vam zadnja decembrska noč prinese vse, kar si želite in naj Vam ob novem letu zažari zvezda sreče in v
tistem trenutku se spomnite, da je še nekdo, ki Vam
želi stisniti roko.
Naj bo Vaše leto 2011 polno uspehov, sreče, zdravja in
zadovoljstva.
Kolektiv Travmatološkega oddelka

odsotnost le-teh 2 meseca (60 dni). Ključno vlogo pri bolniški odsotnosti ima vzpostavitev kontinence pri operiranih
pacientih, saj se vrnejo v delovno razmerje po vzpostavitvi
te funkcije.
Ob zgoraj podani oceni, da se bo delež operiranih pacientov, ki potrebujejo bolniški stalež, povečal na 40 %, je izračunani prihranek ZZZS-ja oz. zmanjšani strošek bolniške
odsotnosti zaradi operacije z robotsko metodo 3.091 € po
pacientu.
K temu je treba prišteti še prihranek zaradi manjše porabe
medicinskih pripomočkov (plenice), povezanih z inkontinenco, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Podatke o
porabi teh sredstev za klasično odprto metodo smo dobili
od zunajbolnišnične lekarne, podatke o porabi za robotsko
metodo pa iz evidence o dejanski porabi, ki jo spremlja SB
Celje. Glede na te podatke je izračunani prihranek na pacienta oz. na poseg 80 €.
Ob predpostavki, da je 40 % operiranih pacientov v aktivni
življenjski dobi, kar menimo, da je realna ocena, ugotovimo, da je prihranek iz naslova stroškov bolniških odsotnosti
ZZZS-ja in medicinskih tehničnih pripomočkov večji, kakor
pa povečani strošek operacije. Skupni prihranek iz navedenih naslovov je 3.171 € na poseg, medtem ko je povečani
strošek operativnega posega z robotsko tehnologijo 2.646
€. Neto prihranek oz. manjši izdatek za sistem obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi vpeljave nove metode je
tako 525 € na poseg.
Ob upoštevanju še drugih učinkov, predvsem kakovosti
življenja operiranih pacientov, pa prinaša robotska metoda
še dodatne pozitivne učinke. Ključno vlogo pri tem imata
kontinenca in erektilna funkcija, kar vpliva na zadovoljstvo
in s tem tudi na samo psihofizično počutje, saj je znano, da
izguba teh dveh funkcij povzroča depresije in druge psihične motnje pri moških, kar med drugim vodi tudi v večje zdravstvene izdatke. Ovrednotenja teh prihrankov v tuji literaturi
nismo zasledili in tudi mi jih nismo izračunavali.
Danes govorimo o tako imenovanem pentafekta učinku
operacij z robotsko kirurgijo. Poleg že navedenih trifekta
učinkov (natančnejša izvedljivost operacije, kontinenca,
erektilna funkcija) prinaša robotska kirurgija tudi manj zapletov, kar se ob upoštevanju širšega vidika skupaj odrazi
tudi v pozitivni ekonomski učinkovitosti.
Izračunane finančne prihranke, ki jih predstavljamo v tem
članku, smo posredovali tudi ustreznim zdravstvenim institucijam v Sloveniji (Zdravstveni svet) in pričakujemo, da
bo ZZZS glede na pozitivne učinke za celoten zdravstveni
sistem tudi priznal ustrezno višjo ceno za robotsko kirurgijo.
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko
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Akreditacija.bolnišnic
P

rocesi akreditaceje bolnišnic potekajo v svetu že več kot desetletje.
V ZDA so z akreditacijami želeli dobiti
status uveljavljenih ustanov predvsem
z marketinškega vidika, uveljavljanja
akademskega statusa in odnosa do
zavarovalnih ustanov. Šele kasneje so
pričeli izpostavljati kakovost obravnav,
oziroma izide zdravljenja in jih primerjati z neakreditiranim bolnišnicami.
Kasneje se je zvezna oblast vključila
v akreditacije zdravstvenih ustanov in
jih deloma tudi finančno podprla. Zaradi razlike v organizaciji zdravstvenega
sistema so primerjave z evropskim področjem nekoliko težje.
Tudi v posameznih evropskih državah
obstaja že dolgoletna akreditacijska
tradicija, vendar bolj na posameznih
področjih, in se od države do države
močno razlikuje. Večina Evropskih držav oz. večina članic EU ima v svoji
zdravstveni politiki vključene akreditacijske programe, ki so dogovorjeni na
ravni držav. V dveh tretjinah držav so
procesi uzakonjeni in potekajo v obliki
programov, ki jih država določi in uzakoni. Podatki teh programov niso najbolj primerljivi, saj so osredotočeni na
različna področja: klinične podatke, finančno in marketinško uspešnost, akademsko uspešnost, javno zdravje ipd.
Kljub temu države na evropski ravni
poročajo o različnih ravneh uspešnosti
zdravstvenega sistema. Brez državnih
programov akreditacije so Avstrija in
Švedska, ki uporabljata druge akreditacije, Grčija, Malta, Estonija, Romunija
in Slovenija.
Tudi v naši državi prihaja s strani MZ
do pobud za akreditacijo. Predstavili
so nam norveški vzorec, pilotski projekt akreditacije poteka v SB Slovenj
Gradec, na poti akreditacije je KOPA.
MZ napoveduje še nadaljnje aktivnosti
v zvezi z akreditacijami v našem zdravstvenem sistemu. Še vedno ni jasno,
kako bo s sredstvi v ta namen. Akreditacije so namreč zelo drage in znašajo od enega do več milijonov € samo

za nadzore in učenje, ne upoštevaje
dodatnega osebja, ki ga nimamo, in
informacijske podpore, ki je za takšne
procese potrebna.

fazah. Eden klinično usmerjenih in zelo
praktičnih postopkov je bil med drugim
predstavljen na simpoziju na Dunaju in
se imenuje Hopspital benchmark. Ta
sistem se uveljavlja v vrsti zahodnoZakaj je akreditacija pomembna?
evropskih držav. Predstavili so ga kot
klinično prijaznega in manj formalnega
V letu 2013 bo na evropski ravni omo- kot je najbolj uveljavljena ameriška togočena mobilnost bolnikov, kar bo go- vrstna institucija Joint commission.
tovo sprožilo povečano zanimanje bolnikov za ustanove, ki so na nek način V zaključku naj poudarim, da je akredidokazane kot kakovostne.
tacija ena prihodnjih usmeritev in nalog
Proces akreditacije moramo razumeti bolnišnice. Potek je odvisen od naše
kot podporo v dokazovanju neke so- odločitve in pripravljenosti, predvsem
lidne ravni ustanove, kjer so upošte- pa od stališča MZ, ki bo v kratkem
vani strokovni in varnostni standardi. podalo svoje usmeritve glede akrediAkreditirana ustanova se tudi obveže k tacijskih poti. Pomembno bo, koliko
spremljanju nekaterih dogovorjenih pa- sredstev bo dalo v te namene, in ali bo
rametrov kakovosti in uspešnosti dela. stimuliralo akreditacijo izbranih ali večiDosedanja praksa je namreč pokaza- ne zdravstvenih ustanov.
la, da so nekatere akreditacijske hiše Akreditacija ni končni cilj, je le orodje, ki
bolj usmerjene v organizacijsko kako- pomaga postaviti bolnišnico kot solidno
vost in dokumentiranje procesov, kar zdravstveno ustanovo na sprejemljivo
končno ni prineslo prepričljivih dokazov raven. Uspešnost ustanove določajo
o bistveno boljših kliničnih izidih med strokovni dosežki, zaradi katerih bolniki
akreditiranimi in neakreditiranimi bolni- in njihovi zdravniki izberejo zdravljenje
šnicami. Prav zato se sedaj daje večji v določeni bolnišnici ter pripadnost in
poudarek bolj praktičnemu pristopu, sinergija vseh zaposlenih, ki soustvartorej spremljanju izidov na posame- jajo pozitivno podobo ustanove.
znih strokovnih področjih: npr. stanju
Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik,
poškodovanca 24 ur po sprejemu, izidu onkološkega zdravljenja v različnih
dr. med.
Direkcija

Naj bo leto, ki prihaja, polno uspehov, sreče
in zadovoljstva!
Novo leto nas vedno znova vabi na
pot iskanja sreče.
To je pot do vašega srca, do lastnih
želja in vrednot življenja.
Ne žar luči, ne zunanji lesk daril je
ne moreta dati.
A tople besede in dlan,
ki si jo stisnemo drug drugemu,
so namig, da smo s svojo pomočjo
in prijateljstvom nekje v bližini, da v
tem iskanju nismo sami!
Kolektiv Oddelka za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo
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Vodenje.s.cilji.in.vodenje.rednih.
letnih.razgovorov
O

snova za uspešno delo in vodenje
podjetja so jasno opredeljeni cilji.
Proučevanje zadovoljstva med delom
potrjuje, da je doživetje uspeha med
delom najmočnejši motivacijski faktor
za človeka. Prav tako so letni razgovori med vodjo in njegovimi sodelavci
sestavni del vodenja in le ena od oblik
siceršnjega sistema komuniciranja v
družbi. Zato naj bi postali sistematično
vodeni pogovori med vodjem in njegovimi sodelavci nepretrgan proces, stalna praksa.

prodorne in ambiciozne vodje, ki so
sposobni voditi sodelavce k zastavljenim ciljem. Enako lahko letni razgovori
v precejšnji meri pripomorejo k uresničevanju skupnih vrednot in k duhu
sodelovanja med zaposlenimi, da le-ti
delujejo po svojih najboljših močeh kot
posamezniki in kot celota.

Za lažje delo, še boljše vodenje ter dvig
motivacije in s tem tudi večjo učinkovitost in uspešnost zaposlenih smo v
novembru in decembru organizirali delavnici VODENJE S CILJI in VODENJE
V bolnišnici je veliko različnih delov- REDNIH LETNIH RAZGOVOROV.
nih mest, zahteve ter delovne naloge
so med seboj različne, izobrazbena Delavnici je vodila direktorica podjetja
struktura pa izredno raznolika. Strate- Planet GV, poslovno izobraževanje,
gija bolnišnice je takšna, da zahteva d.o.o., strokovnjakinja s področja kausklajeno delovanje na vseh področjih. drovskega managementa, dr. Daniela
Ta zahteva se prenaša na vse vodje, ki Brečko.
morajo biti učinkoviti, zagnani za doseganje zahtevnih ciljev in vešči vodenja Organizirane in izpeljane so bile štiri
sodelavcev. Za uresničevanje ciljev dvodnevne delavnice. Namenjene so
potrebuje bolnišnica samoiniciativne, bile vodjem, predstojnikom, glavnim

sestram oziroma tistim, ki bodo opravljali redne letne razgovore.
Odziv na delavnice je bil zelo pozitiven,
saj se jih je udeležilo skupno 74 zaposlenih, od tega 17 predstojnikov oddelkov, 33 glavnih medicinskih sester in
24 ostalih zaposlenih.
Udeleženci delavnic so na koncu izpolnili tudi anketni vprašalnik, s katerim smo dobili povratno informacijo o
njihovem zadovoljstvu glede vsebine,
organizacije in predavateljice. Rezultati
so pokazali, da so bili udeleženci z delavnico izredno zadovoljni.
Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da se vodstveno osebje zaveda
pomembnosti uspešnega vodenja in
vodenja letnih razgovorov ter dovoljuje,
da se jim ponudi priložnost, da so lahko
še boljši in uspešnejši vodje.
Jasna Eržen, dipl. upr. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Strokovno.srečanje.
članov.Združenja.
direktorjev.
slovenskih.bolnišnic

S

redi novembra so se na enodnevnem strokovnem srečanju
zbrali člani Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic. Na njem
je tekla beseda predvsem o organizaciji dela v času preklica soglasij za nadurno delo ter o tem, kaj bo na področju zagotavljanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva prinesla nova zakonodaja in
napovedana nova mreža dežurnih mest. Naša bolnišnica je vlogo
gostitelja izkoristila tudi za to, da je udeležencem podrobneje predstavila vsebino in obseg svojega dela ter letošnjo strokovno pridobitev – robotski sistem da Vinci in robotsko kirurgijo.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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ABC POSLOVANJA SBC

Ocena.poslovanja.v.letu.2010
L

eto 2010 je bilo v znamenju napovedanih dodatnih zniževanj prihodkov
s strani glavnega plačnika naših storitev, tj. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poleg že v letu 2009
uveljavljenega znižanja cen zdravstvenih programov za 7 %, ki se je preneslo
tudi v leto 2010, se je napovedovalo še
dodatno zmanjšanje v drugi polovici
leta, ki naj bi bilo za našo bolnišnico kar
2,3 mio eur. Spraševali smo se, kako
naprej, če se to znižanje uveljavi, saj bi
se mu bilo kratkoročno skoraj nemogoče prilagoditi tako, da nas ne bi pahnilo v resne finančne težave. V mesecu
novembru je nato postalo tudi uradno
jasno, da tega znižanja ne bo, saj je
ZZZS imel bolj ugodne finančne projekcije, kakor je bilo sprva načrtovano.
Smo pa v SB Celje skozi celotno leto
2010 ocenjevali, da že z znižanimi prihodki iz leta 2009 ne uspemo pokriti
vseh stroškov. Dodatno problematiko
je predstavljalo še nedoseganje programov obsega dela in s tem nedoseganje prihodkov. Negativni rezultat
smo pričakovali praktično skozi vse
leto, ocenjeni rezultat ob koncu leta

2010 pa je negativen v višini 997.032 Ugotavljamo, da v letu 2010 SB Celje
eur.
ni uspela v zadostni meri obvladovati
stroškov, med katerimi še posebej izIzkazana ocena poslovanja temelji na stopa poraba zdravstvenega materinekaterih predpostavkah, najpomemb- ala. Iz povečanega stroška zdravstvenejša od teh je, da SB Celje uspe s t. nega materiala tudi izhaja del izgube,
i. prestrukturiranjem pogodbenih pro- predvsem na segmentu medicinskega
gramov do ZZZS. Prestrukturiranje potrošnega materiala. V primerjavi s
programov pomeni, da pridobimo pla- preteklim letom se je le-ta v letu 2010
čilo programov na tistih segmentih, kjer po ocenah povečal za več kot 450.000
smo jih presegli glede na pogodbeno eur. Glede na to bo treba na tem sedogovorjene. Na ta način ne bi izgubili gmentu v letu 2011 iskati možnosti za
finančnih sredstev na tistih programih, zmanjšanje, saj predstavlja 20 % vseh
ki jih nismo dosegli, in so bila pogod- stroškov.
beno opredeljena v večjem obsegu,
kot jih je SB Celje uspela realizirati. Ob Ne le na področju zdravstvenega masamem sklepanju pogodbe z ZZZS je teriala, tudi na vseh drugih področjih
težko predvideti natančne obsege če- bomo morali v letu 2011 iskati možne
dalje bolj segmentiranih programov, prihranke. Večjih prihodkov, s katerimi
saj na njih vplivajo trenutne okoliščine bi lahko pokrivali naraščajoče stroške,
(npr. odhod zdravnika).
v letu 2011 še ne pričakujemo.
Glede na to je logično in utemeljeno
prestrukturiranje programov, problem Vsem bralcem se želim ob koncu lata
pa je, da ZZZS ne podpira prestruktu- zahvaliti za potrpežljivost ob branju
riranja tistih programov, pri katerih se mojih prispevkov in želim vse dobro v
pojavljajo čakalne dobe. Če z ZZZS ne novem letu.
bo možen dogovor o prestrukturiranju
programov, bo izguba večja od nave- Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
dene.
Sektor za ekonomiko

Samoocenitev.notranjega.
nadzora.javnih.financ
P

roračunski uporabniki, ki uresničevanje svojega poslanstva financirajo z javnimi sredstvi, so zakonsko
zavezani k doslednemu uresničevanju
temeljnih proračunskih načel gospodarnosti, preglednosti, učinkovitosti
in uspešnosti. V okvir proračunskih
uporabnikov sodi tudi naša bolnišnica.
Načelo gospodarnosti od nas zahteva
nenehno ustvarjanje največje možne

koristi ob najmanjših možnih stroških.
Proces sprejemanja odločitev mora biti
v skladu z zakoni, ki omejujejo uresničevanje interesov tretjega pred interesi
bolnišnice. Načelo učinkovitosti nam
narekuje, da izpolnjujemo svoje poslanstvo kakovostno, profesionalno,
strokovno in varno. Pri tem bomo uspešni, ko bodo svoje zadovoljstvo izrazili
vsi deležniki v bolnišnici: od delavcev,

dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in
najpomembnejši – uporabniki naših
storitev.
Skozi vse leto si vsi prizadevamo dosledno uresničevati ta načela, konec
leta pa nastopi trenutek, ko moramo
pod ta prizadevanja potegniti črto in
zapisati rezultat. V sklop aktivnosti ob
koncu leta sodi tudi priprava ocene o
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notranjem nadzoru javnih financ. Pod- Preglednica 1:
lago za pripravo ocene predstavljajo
poročila Računskega sodišča, poročila notranje revizije, poročila ostalih
nadzornih institucij in organov ter samoocenitev, ki jo opravimo s pomočjo
samoocenitvenega vprašalnika. Samoocenitev poteka že od leta 2006.
Letos je bil v naši bolnišnici izdan Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj, ki vključuje med drugim tudi določila obveznega ravnanja na področju
izvedbe samoocenitve notranjega nadzora javnih financ. V naši bolnišnici so
v samoocenitev vključena vsa poslovna področja. Tako decembra prejmejo
v izpolnitev vprašalnik vsi vodje sektorjev, predstojniki in glavne medicinske
sestre ter odgovorni tehniki medicinskih oddelkov oz. organizacijskih enot
za diagnostiko in laboratorijsko dejavnost, vodja Službe za notranjo revizijo
in vodja Nabavne službe. Izpolnjene
vprašalnike januarja obdela Služba za
notranjo revizijo, ki na podlagi rezultata izpolni predpisani obrazec Izjava
o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je sestavni del letnega poročila
bolnišnice. Letno poročilo se predstavi
nadzornemu organu bolnišnice – Svetu zavoda. To pa ni edini namen, ki ga
je imel zakonodajalec s predpisom o
obveznem poročanju o notranjem nadzoru.

Vir: MF – Urad za nadzor proračuna, 2009
Slika 1:

Vir: MF – Urad za nadzor proračuna

Glede na to, da velik del proračunskih
uporabnikov vsako leto opravi oceno
Vsako leto proračunski uporabniki iz- notranjega nadzora javnih financ, se
dajo okrog 2700 izjav. Strukturo po po- zastavlja vprašanje, kakšna je razvidročjih in letih predstavlja Preglednica tost notranjega nadzora v zdravstvenih
1.
Slika 2:
Kakšna je pot izjave, ko je izdano letno
poročilo proračunskega uporabnika,
nazorno prikazuje Slika 1.

zavodih v primerjavi z ostalimi proračunskimi uporabniki. Kot odgovor v nadaljevanju sledi primerjava povprečnih
ocen notranjega nadzora javnih financ
med posameznimi proračunskimi upo-

Na podlagi izjav MF – Urad za nadzor
proračuna izdela Letno poročilo o notranjem nadzoru javnih financ, ki ga
predstavi vladi. Kopijo poročila posreduje Računskemu sodišču in Evropski
komisiji. Povzamemo lahko, da izjava
predstavlja najsplošnejši pregled stanja notranjega nadzora javnih financ,
kot ga ocenjujejo proračunski uporab- Vir podatkov: http://www.unp.gov.si/si/notranji_nadzor/ in analiza Združenja
niki in omogoča spremljanje razvoja zdravstvenih zavodov Slovenije (Opomba: za leto 2009 za zdravstvene zavode
ni podatka)
tega področja na ravni države.
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rabniki za obdobje 2006–2009.
Slika 2 prikazuje primerjavo povprečne
ocene notranjega nadzora javnih financ
med ministrstvi, občinami, vsemi javnimi zavodi in zdravstvenimi zavodi (ZZ).
Iz slike je razvidno, da je trend razvoja
v pretežni meri za vse skupine proračunskih uporabnikov naraščajoč. V
skupini ministrstev je leta 2008 ocena v
primerjavi z letom 2007 nekoliko slabša, kar morda lahko pripišemo dejstvu,
da se je v tem letu zamenjala vlada.
Bistveno sporočilo primerjave je, da je
v povprečju ocena notranjega nadzora
javnih financ v zdravstvenih zavodih
primerljiva s povprečno oceno ostalih
proračunskih uporabnikov. Za nosilce
javnega zdravstva je prav gotovo zanimiva tudi primerjava povprečne ocene
notranjega nadzora javnih financ med
bolnišnicami in zdravstvenimi domovi. Primerjavo za obdobje 2006–2008
predstavlja Slika 3.

Slika 3:

Vir podatkov: Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
zitiven, vendar je v povprečju ocena
notranjega nadzora javnih financ v
bolnišnicah nekoliko boljša kot v zdravstvenih domovih.

Dodana vrednost ocene notranjega
nadzora javnih financ se zrcali v več
vidikih. Na osnovi vsakoletne analize
Tako na področju javnih bolnišnic kot samoocen poslovodstvo bolnišnice
zdravstvenih domov je trend razvoja lahko prepozna področja notranjega
notranjega nadzora javnih financ po- nadzora, ki jim mora v bodoče nameniti

več pozornosti. Hkrati so opredeljena
prepoznana tveganja ena od temeljnih
podlag za načrtovanje aktivnosti na
področju notranjega nadzora javnih financ in za načrtovanje rednih notranjih
revizij.
Pri samoocenjevanju notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 želimo
ocenjevalcem veliko uspeha.
Mag. Irma Kovač,
univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

Pet.minut.za.kakovost

Proces.zdravstvene.obravnave.v.bolnišnici

S

tandardi družine ISO 9000 pomenijo mednarodno primerljivost in
ugled ter pokažejo, kaj naredijo organizacije za zadovoljstvo uporabnikov.
Zagotavljajo nujno potrebne korake,
kot so kakovost, ekologija, varnost,
ekonomija, zanesljivost, združljivost in
učinkovitost.

ISO 9001:2008, lahko ugotovimo, da
se je »nekaj« začelo premikati.
Zaposlene seznanjamo s filozofijo vodenja kakovosti, nastajajo prvi zapisi
ključnih procesov, klinične poti …

S predstavitvijo vseh do sedaj poznanih procesov želim predstaviti obsežnost projekta in zavedanje, da le s
Vzpostavitev sistema kakovosti je v or- sodelovanjem vseh zaposlenih lahko
ganizaciji projekt, ki po izkušnjah doma postopoma preidemo na procesni sisin v tujini traja tudi več let (odvisno od tem vodenja organizacije.
velikosti organizacije). Zahteva vključevanje praktično vseh zaposlenih v Identifikacija ključnih procesov je s prosmislu izobraževanja, usposabljanja, cesnega vidika ena izmed dejavnosti z
sodelovanja in uvajanja potrebnih spre- najvišjo stopnjo tveganja v projektu. Namemb.
tančno predpisana metoda za izvedbo ne
obstaja, saj je vsaka organizacija drugačOdkar smo v SB Celje začeli projekt na, specifična, zato so taki tudi procesi.

V okviru omenjenega projekta je bilo
v SB Celje prepoznanih 56 procesov,
ki smo jih uvrstili v naslednje skupine
(ISO 9001:2008):
1.
2.
3.
4.
5.

Procesi vodstva
Procesi vodenja virov
Procesi sistema vodenja kakovosti
Procesi realizacije storitev
Procesi merjenja, analiziranja in izboljševanja

Skupine procesov smo nato opredelili
kot nosilne in podporne procese.
Nosilni procesi – procesi vodstva (1) in
procesi realizacije storitev (4)
Podporni procesi – procesi vodenja
virov (2), procesi SVK (3), procesi merjenja, analiziranja ter izboljševanja (5).
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Za lažje razumevanje bom naštela še
vse prepoznane procese, ki vplivajo na
zahteve in zadovoljstvo uporabnikov, in
so vpeti v proces zdravstvene obravnave v bolnišnici.
Procesi vodstva so: Politika kakovosti,
Strateško načrtovanje, Proces vodenja,
Komuniciranje z notranjimi in zunanjimi
javnostmi, Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest.
Procesi vodenja virov so: Obvladovanje procesa finančnega poslovanja,
Finančni načrt, Obvladovanje procesa
investicij, Upravljanje človeških virov,
Obvladovanje informacijskega procesa, Obvladovanje procesa vzdrževanja, Obvladovanje odpadkov in varovanje okolja Obvladovanje procesa
varnosti, zdravja pri delu.

Procesi sistema vodenja kakovosti so:
Sistem vodenja kakovosti, Obvladovanje dokumentacije, Zunanja dokumentacija, Dospela in odposlana pošta,
Arhiviranje dokumentacije, Zapisi kakovosti.
Procesi realizacije storitev: Izdelava
in pregled ponudb ter pogodb in naročil, Sklepanje pogodb, Obvladovanje
procesa nabave, Obvladovanje procesa planiranja, Razvoj novih storitev,
Obvladovanje merilnih in nadzornih
naprav, Obvladovanje procesa projektnega vodenja, Obvladovanje procesa prehranske oskrbe, Obvladovanje
procesa oskrbe s tekstilom. Sledijo jim
procesi skupnega medicinskega področja: Obvladovanje procesa radiološke dejavnosti, Obvladovanje procesa
laboratorijske dejavnosti,Obvladovanje

Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci!

PRITI SKUPAJ JE ZAČETEK, DRŽATI SKUPAJ
JE NAPREDEK IN DELATI SKUPAJ JE USPEH
(Ford)

procesa patološke dejavnosti, Obvladovanje procesa nuklearne medicine,
Proces transfuzijskega centra, Obvladovanje procesa medicinske rehabilitacije, Obvladovanje procesov KOBO,
Obvladovanje procesa oskrbe odd. in
pacienta z zdravili ter medicinsko potrošnim materialom.
Procesi merjenja, analiziranja in izboljševanja: Ugotavljanje zadovoljstva
uporabnikov in zaposlenih, Izvajanje
notranje presoje kakovosti, Obvladovanje procesa računovodskega poslovanja, Nadzor v procesih, statusno označevanje ter obvladovanje neskladnosti,
Obvladovanje notranjega revidiranja,
Interni strokovni nadzori, Obvladovanje
procesa analiz, Obvladovanje procesa
nenehnega izboljševanja, Obvladovanje korektivnih procesov, Obvladovanje preventivnih ukrepov ter Planiranje
in evidentiranje delovnega časa.
Za konec pa dodajam še naslednjo misel:
Potovanje dolgo tisoč milj,
se začne z enim samim korakom.
Do tja, do kamor je vredno priti,
ne vodi nobena bližnjica.
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec.
Služba za kakovost

Spoštovani vsi zaposleni v bolnišnici,

prihajamo v praznično obdobje, ki je obenem priložnost,
da se vam v imenu našega kolektiva zahvalim za dobro
sodelovanje v preteklem letu, v novem letu 2011 pa
vam želim, da bo vaš korak odmeven, vaše življenje pa
ustvarjalno, iskrivo in polno prijaznih trenutkov.

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2011
VAM ŽELI KOLEKTIV ENOTE INTEZIVNE
MEDICINE OPERATIVNIH STROK
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Oddelek za laboratorijsko medicino
mag. Štefka Krivec
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MI, VI, ONI

Prim..Jože.AVŽNER,.dr..med..–.
častni.član.Združenja.kirurgov.Slovenije

Jože Avžner

R

ojen je bil 17. 1. 1941 v Celju. Po končani Osnovni šoli
v Ljubečni je med leti 1952 in 1960 obiskoval gimnazijo
v Celju. Po maturi 1960 se je vpisal na Medicinsko fakulteto
v Ljubljani. Študij je končal 1965. leta in istega leta nastopil
staž v Splošni bolnišnici Celje. Po končanem stažu je odslužil vojaški rok in se 1967. leta zaposlil v Splošni bolnišnici

Celje ter pričel specializacijo splošne kirurgije. Leta 1971
je opravil specialistični izpit iz splošne kirurgije na Kirurški
kliniki v Ljubljani in po izpitu nadaljeval delo na Oddelku za
splošno in abdominalno kirurgijo SB Celje. Leta 1995 je
postal predstojnik tega oddelka, kar je bil vse do 2008, ko
je postal strokovni svetovalec. Na oddelku se je še posebno poglabljal v onkologijo, zlasti za področje raka dojke ter
debelega črevesa in danke. Konziliarno onkološko kirurško
ambulanto skupaj s kemoterapijo je vodil 25 let. Sodeloval
je na številnih domačih in tujih kongresih. V letu 1994 se
je izpopolnjeval na Hermann hospital v Houstonu, ZDA. Z
ožjega področja svojega dela je objavil petnajst publikacij
v domačih strokovnih revijah. Med leti 1995 in 2000 je bil
koordinator kirurških oddelkov SB Celje. Bil je glavni mentor
številnim kirurških specializantom in izpraševalec na kolokvijih s področja splošne in onkološke kirurgije. Dva mandata, skupaj osem let, je bil član Strokovnega združenja za
onkologijo R Slovenije.
Spoštovanemu kolegu prim. Avžnerju iskreno čestitamo
za prejeto najvišje priznanje Združenja kirurgov Slovenije
in mu želimo veliko zdravih let v prihodnje. Kolega prim.
Avžner je legenda celjske kirurgije in bo to tudi ostal.

Leto se končuje,
sreča srečo kuje,
prejmite jo tudi Vi,
naj Vas spremlja leto
dni.
Za sekundo naj ustavi se
življenja tok,
naj bo takrat polno
toplih stiskov rok!
Spoštovane sodelavke in sodelavci zdravstvene nege Travmatološkega oddelka!
Iskreno se Vam zahvaljujem za dobro sodelovanje in razumevanje v letu 2010. Želim si, da bi kot dober tim skupaj
pogumno zakorakali tudi v naslednje leto. Vse dobro Vam
in vsem Vašim najbližjim.
Bernarda Hostnik
Travmatološki oddelek

Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.
Travmatološki oddelek
Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek,
Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail
danijela.gorisek@guest.arnes.si . Prosimo,
da nam prispevke pošljete v elektronski
obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj
vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v
kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite
ločeno na koncu besedila. Na fotografijah,
ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s
svinčnikom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do
28. februarja 2010.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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SLOVO!
Na naš oddelek si tiho prišla
marca 2006 in ravno tako tiho
odšla, draga Zvezdica. S seboj si prinesla zanos, nove
ideje in znanja, ki si jih hotela
uporabiti pri našem delu. Ker
si se veliko ukvarjala z reševanjem z gora, si se vključila tudi v ekipo, ki poučuje
postopke oživljanja v naši bolnišnici. Po dveh letih si
odšla v Ljubljano, kjer bi končala specializacijo. Nato bi
se morala vrniti nazaj. A nazaj ne boš prišla, ker si se
odločila drugače. Naj ti bo v onostranstvu« bolje kot na
Zemlji. Počivaj v miru.
Kolektiv za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin

Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..11..2010.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi
v OKTOBRU in NOVEMBRU 2010)

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2010: 1727 delavcev
Prihodi v oktobru in novembru 2010
•
7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
•
1 zdravnik specializant
•
1 zdravnik specialist
•
1 psiholog
•
3 dipl. m. s
•
1 strokovni sodelavec
•
3 TZN
•
10 TZN – pripravniki
•
1 dipl. fiziot. – pripravnik
•
1 dipl. inž. radiologije – pripravnik
•
1 lab. tehnik – pripravnik
•
1 skrbnik informacijskega sistema
•
1 zdrav. administrator
•
2 dietna kuharja
•
1 spremljevalec bolnikov
Odhodi v oktobru in novembru 2010
•
5 zdravnikov specializantov
•
3 zdravniki specialisti
•
1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (pripravnik)
•
1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
•
3 TZN
•
3 dipl. m. s.
•
1 dipl. lab. inž.
•
2 zdrav. administratorja
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ZAKLJUČENI.ŠTUDIJI.
ZAPOSLENIH.
• Mag. Ivan Žuran, dr. med., je doktoriral 29. 9. 2010 na
Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv doktor
znanosti s področja medicinskih ved.
• Marjana Slemenšek je diplomirala 27. 10. 2010 na
Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »diplomirana medicinska sestra«.
• Simonca Metličar je diplomirala 22. 11. 2010 na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv
»diplomirana medicinska sestra«

IZVOLITVE.V.NAZIV

• Mateja Štravs, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 2. 6. 2010 do 1. 6. 2015.
• Natalija Kompan, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Bernarda Fijavž, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 2. 6. 2010 do 1. 6.
2015.
• Darja Ratajc, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12. 10.
2015.
• Vojka Krobat, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Simonca Strajnar, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Katja Vodišek, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2015.
• Damjan Škorc, dipl. zn., je pridobil naziv strokovnega sodelavca za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Boris Drofenik, dipl. zn., je pridobil naziv strokovnega sodelavca za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Cvetka Skale, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Katja Mulej Hren, univ. dipl. org., je opravila izpit IBLCE in s tem pridobila naziv »Mednarodne pooblaščene svetovalke za laktacijo« in uporabo oznake »IBCLC«. Pooblastilo traja do 31. 10. 2015.
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Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.
(po.potnih.nalogih).za.OKTOBER.in.NOVEMBER.2010
KDO

Skale Cvetka, dipl. m. s.
Matej Marinšek, dr. med.
Marcela Madunič, dr. med.
Matej Lavrič, dr. med.
Ernest Novak, dr. med.
Asist. Franci Vindišar, dr. med.
Renata Šili, dr. med.
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Prim. prof. dr. Danijel Žerdoner,
dr. dent. med.
Asist. Franci Pavlovič, dr. dent. med.
Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.
Asist. Lidija Plaskan, dr. med.
Metka Hudournik, rad. Inž.
Bogomir Poharc, rad. inž.
Damjana Hrastnik, dr. med.
Rika Horvat, dr. med.
Matjaž Pustovrh, dr. med.
Silvo Franci Lipovšek, dr. med.
Marko Požin, dipl. zn
Mag. Vesna Prijatelj, univ.dipl. org. inf.
Janja Pajk, dr. med.
Slaviša Mihaljevič, dr. med.
Sadina Dedić, dipl. m. s.
Miroslava Golež, dipl. m. s.
Sandi Poteko, dr. med.
Sandi Poteko, dr. med.
Sandi Poteko, dr. med.
Prim. mag. Igor Bizjak, dr. med.
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
Saška Lampreht, dipl. m. s.
Ines Verdev, zt
Mirjana Rep, VMS
Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Matej Lavrič, dr. med.
Rajko Kneževič, dr. med.
Asist. Mateja Grat, dr. med.
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. –
svetnik
Branko Breznikar, dr. med.
Tomo Šibli, dr. med.
Samo Kocuvan, dr. med.
Jože Robida, dr. med.
Silvo Franci Lipovšek, dr. med.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. eko.
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
Kristjan Omahen, dr. med.
Ljubojevič Darko, dr. med.
Igor Ante Jeremič, dr. med.
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
Sandi Poteko, dr. med.
Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.

KAJ

KDAJ

KRAJ

Doječe matere, otroci in zdravila
Kongres urgentne medicine
8. Hrvaški kongres plastične, rekonstrukcijske in estetske krg.
8. Hrvaški kongres plastične, rekonstrukcijske in estetske krg.
8. Hrvaški kongres plastične, rekonstrukcijske in estetske krg.
International congress on external fixation-bonereconstruction
Urgentna stanja
Strokovni sestanek Interna medicina
Evropski kongres iz intenzivne medicine

01.10.2010
28.10.-31.10 2010
06.10.-10.10. 2010
06.10.-10.10. 2010
06.10.-10.10. 2010
19.10.23.10. 2010
08.10.-9.10. 2010
08.10.2010
08.10.-12.10. 2010

Laško
Antalya
Dubrovnik
Dubrovnik
Dubrovnik
Barcelona
Kranjska Gora
Ljubljana
Barcelona

25th congress of the international college for maxillofacial surgery

27.10.-30.10. 2010

Beograd

25th congress of the international college for maxillofacial surgery
4. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine
4. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine
Evropski kongres nuklearne medicine
Evropski kongres nuklearne medicine
Evropski kongres nuklearne medicine
Evropski kongres nuklearne medicine
Evropski kongres nuklearne medicine
3rd world congress of pediatric surgery
Sodobni psihološki pristopi k medsebojnim odnosom v zdravstvu
Elektronsko podprt proces zdravljenja v SBC
Kongress AABB
International congress on external fixation -bone reconstruction
Urgentni pacient - novosti v obravnavi
Urgentni pacient - novosti v obravnavi
Madžarski urološki kongres
Od ideje do početka rada sa robotom u urologiji
Srečanje urologov
12. Fajdigovi dnevi
Zdravstveni menedžment
40. letnica prve kronične dialize in transplantacije v RS
40. letnica prve kronične dialize in transplantacije v RS
40. letnica prve kronične dialize in transplantacije v RS
Revmatične in degenerativne spremembe na roki
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
52. redno jesensko srečanje združenja
Multipli mielom
Eho tečaj

27.10.-30.10. 2010
14.10.-16.10. 2010
14.10.-16.10. 2010
09.10.-13.10.2010
09.10.-13.10. 2010
09.10.-13.10. 2010
9. -13. 10. 2010
9. -13. 10. 2010
19. -28. 10. 2010
15. -16. 10. 2010
13.-15. 10. 2010
8. 10.-13. 10. 2010
19.-23. 10. 2010
21.-22. 10. 2010
21.-22. 10. 2010
7. -9. 10. 2010
15.-17. 10. 2010
22.-23. 10. 2010
22. 10. 2010
20. 10. 2010
4.-5. 11. 2010
04.-5. 11. 2010
04.-5. 11. 2010
18. 11. 2010
26. -27. 11. 2010
26. -27. 11. 2010
12.-13. 11. 2010
11.-13. 11. 2010
11.-12. 11. 2010

Beograd
Ljubljana
Ljubljana
Dunaj
Dunaj
Dunaj
Dunaj
Dunaj
New Delhi
Logarska dolina
Zreče
Baltimore
Barcelona
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Debrecen
Banja Luka
Bratislava
Kranjska Gora
Maribor
Bled
Bled
Bled
Ljubljana
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Gozd Martuljek
Berlin
Helsinki

Citološka delavnica ob uvedbi nove napotnice

19.-20. 11. 2010

Ljubljana

5. kongres združenja kirurgov Slovenije

25.-27. 11. 2010

Kranjska Gora

10. hrvaški kongres endoskopske krg.
Čezkolenske amputacije
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
Posvet poslovodnih delavcev jzz
ATLS Student Inaugorial Course Schedule
Strokovni simpozij o vratni hrbtenici
5. kongres združenja kirurgov Slovenije
5. kongres združenja kirurgov Slovenije
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
Celostna obravnava moškega v ambulanti družinske medicine
5. kongres združenja krg. Slovenije z mednarodnim sodelovanjem
Sigurnost u bolnicama -kontrola i pračenje rizika

17.-20. 11. 2010
5. 11. 2010
26.-27. 11. 2010
26.-27. 11. 2010
26.-27.11. 2010
25.-26. 11. 2010
11.-13. 11. 2010
9.-10. 11. 2010
25.-27. 11. 2010
25.-27. 11. 2010
26.-27. 11. 2010
12.-13. 11. 2010
25.-27. 11. 2010
12. 11. 2010

Split
Ljubljana
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Bled
Ig
Zagreb
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Ptuj
Kranjska Gora
Opatija
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Delovni.jubileji.v.mesecih.
novembru.in.decembru.2010
10 LET
1.
Peter Jaušovec, Kardiološki oddelek
2.
Mateja Kovačič, Oddelek za nuklearno medicino
3.
Tanja Rovšnik, Travmatološki oddelek
20 LET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aleksander Günther, Radiološki oddelek
Simona Ribič, Računovodska služba
Simona Stopar, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
Andrej Šoštarič, Oddelek za patologijo in
citologijo
Irena Zakonjšek, Dermatovenerološki oddelek
Irena Potočnik, Oddelek za anesteziologijo,
intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo
bolečin

30 LET
1.
Dušan Borinc, Logistika preskrbe
2.
Irenca Pustovrh, Nevrološki oddelek
3.
Ivanka Zdolšek, Oddelek za transport
in oskrbo bolnika
Vsem jubilantom čestitamo!

Voščilo!

Sodelavkam in sodelavcem ortopedskega
oddelka!
»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš,
ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,
če stisneš roku komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi.«
/Janja Blatnik/
Kljub vsem
nadlogam,
dodatkom,
prigodam,
ostanite tako v
redu, kot ste.
Mi smo najboljši
tim,
pa če je komu
prav ali ne.
Želim vam lepe praznike ter sreče in
zdravja v prihajajočem letu!
Nada Herbaj

Dragi sodelavci – ORTOPED-ovci!
Ne zamerite – da vas tako ob
slovesu imenujem,
z besedo eno ORTOPED,
šestnajst let svojih zaznamujem.

V novem letu naj bodo vaša življenja usmerjena k najvišjim ciljem, ki delu in sprostitvi
dajejo pravo vrednost, zavest, da življenje ni
naključno in zaman. Naj bo novo leto obsijano z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih
presenečenj, presenetljivih radosti, drobnih
nepričakovanih daril, ganljivih in čudovitih
objemov, zašepetanih zahval in otroških poljubov.
Kolektiv ORL oddelka
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Z vami skupaj sem garala, kot
sem vedela in znala,
vsakogar pa sem od vas v
času tem dovolj spoznala.
Dovolj – tako, da mi je težko
oditi,
se nove službe veseliti.
Saj tu zapuščam najboljše ljudi,
ki z mano ste delili srečo in skrbi.
Šestnajst pomladi in samo petnajst jeseni,
spominov skupnih – kdor jih ima – jih ceni.
Prav vsem izmed vas iskrena hvala za to,
kar v mojem srcu je zapisano.
Bili ste mi kot drugi dom – pozabila vas nikdar ne bom!
Želim vam miren in srečen božič,
v prihajajočem letu pa obilo vsega lepega.
Snežka

Splošna bolnišnica Celje

MEDICINSKA STROKA

Začetek.vstavljanja.stalnih.
srčnih.spodbujevalnikov.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
U

vedba vsake nove metode v bolnišnici pomeni pomembno pridobitev za bolnike in bolnišnico, hkrati pa tudi dodatno obveznost, saj je potrebno izpolniti strokovne in ostale
pogoje zanjo. V naši bolnišnici smo 15. oktobra letos vstavili
prvi stalni srčni spodbujevalnik in tako začeli novo dejavnost.
Na prvi pogled nič posebnega, saj v bolnišnici že več let
uspešno izvajamo invazivno srčno diagnostiko in interventno
invazivno zdravljenje. Pa gre za zgodbo z brado, precej dolgo
in tudi krepko razmršeno. Ker se iz preteklih dogodkov lahko marsikaj naučimo, povzemam najpomembnejša dejstva o
uvajanju te dejavnosti v naši bolnišnici.
Leta 1979 smo uvedli začasno elektrostimulacijo kot redno
dejavnost Oddelka za intenzivno interno medicino, z dr. Jurijem Klančnikom iz mariborske bolnišnice pa smo se leta
1983 dogovorili za implantacije stalnih srčnih spodbujevalnikov. Naslednje leto smo uvedli redno ambulanto za nadzor bolnikov s srčnim spodbujevalnikom v naši bolnišnici in
kmalu ugotovili, da je bolnikov toliko, da bi bilo potrebno in
smiselno stalne srčne spodbujevalnike vstavljati tudi v SB
Celje. Zato smo v letih 1988 do 1992 na vodstvo bolnišnice
naslovili dve pobudi za uvedbo nove dejavnosti, ki pa žal nista bili uresničeni. Naslednjo vlogo in predlog za vstavljanje
stalnih spodbujevalnikov smo naslovili na vodstvo bolnišnice
leta 1997, vendar je tudi ta ostala v predalu vodilnih. Tudi
vlogo leta 2003 je doletela enaka usoda. Seveda smo vztrajali in naslednjo vlogo smo leta 2007 po predhodni odobritvi
v bolnišnici in na Razširjenem strokovnem kolegiju interne
medicine posredovali Zdravstvenem svetu. Njihove zahteve
za nekatere dopolnitve v zvezi z izobraževanjem, načinom
vstavljanja, zdravljenja zapletov in nadzorom teh bolnikov
smo nemudoma izpolnili. Organizirali smo izobraževanje v
naši in mariborski bolnišnici ter se dogovorili za sodelovanje
s kardiokirurgom iz Ljubljane. Kljub izpolnjenim pogojem je
vloga v letu 2008 zopet obtičala na Ministrstvu za zdravje.
V letu 2010 pa je po predhodni odobritvi na Zdravstvenem
svetu, Ministrstvo za zdravje končno odobrilo uvedbo nove
dejavnosti, vendar brez dodatnih sredstev zanjo. Bolnišnično
vodstvo se je za to možnost odločilo in priprave na začetek
nove dejavnosti so prešle v zadnje obdobje. Opravili smo še
eno izobraževanje v Celju ter dodatno tudi na Dunaju, nabavili potrošni material, sestavili kirurško in internistično ekipo

ter uredili prostor na Oddelku za intenzivno interno medicino.
Pri tem velja omeniti, da je stanje v Sloveniji, če ga primerjamo z nekaterimi drugimi državami, bilo do sedaj nekoliko
specifično. V Nemčiji so vstavili 960 spodbujevalnikov na
milijon prebivalcev na leto v 986 centrih (1 center na 81.000
prebivalcev; 78 implantacij na center), v Avstriji 950 spodbujevalnikov na milijon prebivalcev na leto v okoli 60 centrih (1
center na 133.000 prebivalcev; 126 implantacij na center), v
Hrvaški pa 330 spodbujevalnikov na milijon prebivalcev na
leto v 13 centrih (1 center na 345.000 prebivalcev; 115 implantacij na center). V Sloveniji so do sedaj spodbujevalnike
vstavljali le v KC v Ljubljani in Mariboru, torej le en center
na milijon prebivalcev, kar je seveda daleč najnižja številka v
Evropi. Skupno število implantacij je trenutno okoli 500/milijon prebivalcev in postopno narašča približno 5–10 % vsako
leto. Uveljavitev tretjega centra v Sloveniji je zato bila več kot
potrebna in dobrodošla.

Med prvo implantacijo

Pri prvih implantacijah 15. oktobra je poleg zdravnikov (Rafael Skale, Dragan Kovačič, Miha Mežnar, Anja Zupan Mežnar), diplomiranih medicinskih sester (Sonja Ramšak, Polona Jost, Darja Podsedenšek, Peter Hren) in radiološkega
inženirja (Matej Podsedenšek) sodeloval tudi kardiokirurg z
Dunaja, Cesare Khazen. Pri nadaljnjih vstavitvah sodeluje
namesto dunajskega kirurga Janez Kirbiš iz ljubljanskega
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Kliničnega centra. Vsi navedeni skupaj z Gorazdom Vogo
sestavljajo ekipo, ki jo vodi Rafael Skale. Implantacije potekajo dvakrat ali trikrat na mesec. Bolniki so po predhodni
ambulantni obdelavi sprejeti na dan posega in odpuščeni
naslednji dan. Prvo ambulantno kontrolo opravijo po mesecu
dni, naslednje pa praviloma vsako leto. Bolnike z vstavljenim
spodbujevalnikom v ambulanti nadzorujeta Rafael Skale in
Gorazd Voga. Do sedaj smo vstavili stalni spodbujevalnik
šestnajstim bolnikom.
Celjska bolnišnica se je tudi s to novo uvedeno dejavnostjo
začela postavljati ob bok obema kliničnima centroma. Predvidoma bomo v prvih letih vstavili od 80 do 100 stalnih srčnih
spodbujevalnikov na leto, kar ustreza tudi gravitacijskemu
področju celjske bolnišnice in številu vstavljenih spodbujevalnikov v Sloveniji. Za bolnike pomeni uvedba lažjo dostopnost
do tega načina zdravljenja, za bolnišnico in zaposlene pa
možnost za nadaljnji strokovni razvoj in celovito obravnavo
bolnikov. Kakor kažejo začetni podatki, bo novo uvedeni
način tudi finančno ugoden. V začetku seveda še ne bomo
zagotavljali popolne ponudbe vseh srčnih spodbujevalnikov,
predvsem ne bomo vstavljali najbolj zapletenih in najdražjih
aparatov (implantabilni defibrilatorji in resinhronizacijska elektrostimulacija). Uvedbo teh, bolj zapletenih posegov, načrtujemo v naslednjih letih.

Nova metoda oz. dejavnost je torej našla mesto tudi v celjski
bolnišnici. Vsi, ki smo za njeno uveljavitev morali imeti veliko
potrpežljivosti in vztrajnosti, ji po uspešnem začetku želimo
tudi pričakovan in strokovno utemeljen razvoj.
prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Oddelek za intenzivno interno medicino

Prehranska.obravnava.bolnikov.
v.Splošni.bolnišnici.Celje
P

rehrana kot eden izmed ključnih dejavnikov zdravega načina življenja
ni pomembna le v obdobju, ko je človek
zdrav, temveč tudi takrat, ko zaradi bolezni in zdravljenja prihaja do motene
presnove in s tem povezanih zapletov.
Bolniki zaradi bolezni oziroma njenih
posledic pogosto ne morejo ali celo ne
smejo uživati »običajne« hrane, zato
jim je treba posvetiti še posebno skrb in
pozornost. Individualna obravnava bolnika, ki zahteva interdisciplinarni pristop
zdravnika in dietetika, je v takih primerih
izrednega pomena. S svojim znanjem
zagotavljata načrtovanje optimalne in
prilagojene prehrane posameznega
bolnika. Skrbno načrtovana prehrana
predstavlja podporo zdravljenju, varuje
pred neugodnimi posledicami bolezni
ter obenem zagotavlja energijsko in hra-
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nilno uravnotežen dnevni vnos hranil.
Prispeva tudi k hitrejšemu okrevanju,
h krajšemu bivanju v bolnišnici, nižjim
stroškom, povezanim z zdravljenjem ter
višji kakovosti življenja.
Na osnovi Resolucije ResAP(2003)3 o
prehrani in prehranski oskrbi bolnikov
v bolnišnicah, ki jo je sprejel odbor ministrov za zdravje Sveta Evrope, ter na
osnovi te resolucije sprejetega nacionalnega programa Prehranske politike
2005–2010, smo tudi mi zavezani, da
ustrezno poskrbimo za prehrano naših
bolnikov.
V okviru implementacije nacionalnega
programa prehranske politike v prakso
je Ministrstvo za zdravje s skupino strokovnjakov oblikovalo sodobna Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov

v bolnišnicah in starostnikov v domovih
za starejše (MZ, 2008), ki so osnovno
vodilo pri našemu delu.
Aktivnosti smo na področju prehranske
oskrbe bolnikov pričeli že leta 2005, ko
je bila v Splošni bolnišnici Celje ustanovljena skupina za prehransko oskrbo
bolnikov. Ustanovljena je bila z namenom, da pripravi katalog diet in prehranska navodila ob odpustih bolnikov.
V letu 2010 smo na pobudo Oddelka za
hematologijo in onkologijo Splošne bolnišnice Celje na tem oddelku zastavili
pilotni projekt »Prehranska obravnava
bolnikov«. Pilotni projekt je bil ustanovljen s ciljem, da bi postopke prehranske obravnave uvedli v klinično prakso.
Prehranska obravnava obsega več stopenj.

Splošna bolnišnica Celje
Prva je prehransko presejanje bolnikov, katerega namen je odkriti prehranske težave, ki jih z ustreznimi ukrepi
lahko zmanjšamo ali odpravimo in tako
izboljšamo izid zdravljena. Presejanje
je preprost in hiter postopek, s katerim izberemo posameznike, ki so
podhranjeni ali prehransko ogroženi.
Prehranskemu presejanju sledi ocena
prehranskega stanja, ki je natančnejši pregled presnovnih, prehranskih
in funkcijskih spremenljivk. Izvede ga
multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo
zdravnik specialist, medicinska sestra
in dietetik. Pregled vodi v načrtovanje
usmerjene prehranske oskrbe, ki je za
vsakega bolnika edinstvena glede na
indikacije, možne stranske učinke in
tehnike hranjenja. Sestavljajo ga prehranska anamneza, klinični pregled in
kjer je potrebno, še laboratorijske preiskave. Vsebuje tudi oceno ali merjenje
funkcijskih posledic podhranjenosti, kot
so mišična oslabelost, utrujenost in depresija, nezaželenih učinkov zdravil ter
prehranske navade in razvade bolnika.
Po presoji je možno izmeriti tudi sestavo telesa (bioimpendanca), predvsem
tam, kjer je ugotovljena prerazporeditev
vode in maščob v telesu.
Oceni prehranskega stanja sledi prehranski ukrep (načrt prehrane in svetovanje primernega načina) v pisnem
izvidu ter ob kontrolah spremljanje
uspešnosti prehranskega ukrepa z
nadaljnjim svetovanjem.

Slika 1: Prehransko ogroženi bolniki na oddelkih in v ambulantah
ke s prehranskim tveganjem, saj le tako
lahko dovolj zgodaj začnemo ustrezno
prehransko oskrbo, s čimer preprečimo
poznejše zaplete.
V raziskavo smo vključili vse bolnike na
hemato-onkološkem oddelku, AER oddelku (angiologija-endokrinologija-revmatologija), oddelku za bolezni ledvic,
dializne bolnike, bolnike na oddelku za
bolezni prebavil, oddelku za splošno in
abdominalno kirurgijo ter bolnike na ortopedskem oddelku in v vseh pripadajočih ambulantah.

Popolnih anketnih listov je bilo 261,
štirje pa so bili nepopolni. Pri presečni
raziskavi smo ugotovili, da je 50 % bolnikov prehransko ogroženih, kar pomeni,
da potrebujejo prehranski nasvet ali pa
Za oceno prehranskega stanja smo iz- resno prehransko obravnavo. Podhradelali obrazce za delo, ki nam služijo za
beleženje vseh aktivnosti, ki jih opravimo pri bolniku.

njenih je že 8 % bolnikov, 62 % pa ima
povečano telesno težo oziroma ITM
presega 25,0. V zadnjih treh mesecih
je 35 % bolnikov opazilo hujšanje, 23
% pa zmanjšan vnos hrane v zadnjem
tednu oziroma so pojedli polovico manj
kot običajno.
Vsi bolniki na hematološkem oddelku
so težko bolni, zato obstaja veliko tveganje za prehransko ogroženost, sledi
AER oddelek, nato oddelek za bolezni
prebavil, oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, oddelek za bolezni ledvic, nato so bolniki v centru za dializo;
največ prekomerno hranjenih bolnikov
je na oddelku za ortopedijo.
Na hematološkem oddelku in v centru
za dializo je bilo 15 % bolnikov z ITM
pod 20,5, sledijo bolniki na oddelku za
bolezni prebavil, oddelek za bolezni led-

Za oceno prehransko ogroženih bolnikov v Splošni bolnišnici Celje smo konec
oktobra 2010 opravili presečno raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, koliko
bolnikov je bilo prehransko ogroženih na
dan raziskave.
S pomočjo prehranskega orodja NRS
(Nutritional Risk Screening) 2002 smo
izvedli prehransko presejanje in identificirali bolnike, ki niso prehransko
ogroženi, bolnike, pri katerih obstaja
tveganje za razvoj slabe prehranjenosti,
in bolnike, ki so že slabo prehranjeni.
Pomembno je dovolj hitro odkriti bolni- Slika 2: Bolniki z ITM pod 20,5
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Slika 3: Bolniki, ki so shujšali v zadnjih treh mesecih

Slika 4: Bolniki z ITM nad 25

Slika 5: Bolniki, ki ugotavljajo zmanjšan vnos hrane v zadnjem tednu
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vic ter AER revmatološka ambulanta (13
%), 9 % bolnikov v ambulanti za splošno
in abdominalno kirurgijo, 8 % bolnikov
na oddelku za splošno in abdominalno
kirurgijo ter AER oddelku. Bolnikov z
ITM pod 20,5 nismo imeli na oddelku
za ortopedijo, v AER ambulanti – angio
center in ambulanti za ledvične bolezni
(slika 2).
Največ bolnikov, ki so shujšali v zadnjih
treh mesecih, je bilo na AER oddelku
(angio), oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, hematološkem oddelku
ter oddelku za bolezni ledvic s centrom
za dializo (slika 3). Bolnikov, ki so opažali zmanjšan vnos hrane v zadnjem
tednu, pa je bilo največ na hematološkem oddelku, AER oddelku (angio) ter
na oddelku za splošno in abdominalno
kirurgijo.
Zaskrbljujoč pa je tudi podatek o bolnikih s povečano telesno težo oziroma
ITM nad 25,0. Največ jih je bilo v ambulanti za bolezni ledvic (89 %), sledijo
bolniki v diabetološki ambulanti (85 %)
ter AER ambulanti (79 %), v ortopedski
ambulanti 72 % in 69 % na ortopedskem
oddelku. Najmanj jih je bilo na hematološkem in AER oddelku (angio) – 38 %
ter v centru za dializo 36 % (slika 4).
S presečno raziskavo smo ugotovili, da
so najbolj ogroženi bolniki na internističnih oddelkih ter oddelku za splošno in
abdominalno kirurgijo, nekoliko manj
pa v ambulantah, ki so bile vključene v
raziskavo. Naša naloga je vzpostavitev
prehranske obravnave najprej na oddelkih, kjer je predvidoma največje število
zelo ogroženih bolnikov.
Pogoji za učinkovito prehransko obravnavo so predvsem izdelani postopki za
njeno vodenje oziroma izdelane klinične
poti ter ustrezno izobraženi in izkušeni
timi, tako na oddelkih kot tudi kasneje,
ko se v prehransko obravnavno poleg
zdravnika specialista in medicinske sestre na oddelku vključi dietetik.
Članek pripravile:
Mateja Grat, dr. med.
Oddelke za hematologijo in onkologijo
Romana Stropnik, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege
Marjeta Marovt Tratnik,
univ. dipl. živ. tehnolog
Služba za prehrano
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ZDRAVSTVENA NEGA

Mi.in.moralne.vrednote
IZVLEČEK
Vsak od nas pozna svoje vrednote, predvsem tiste, ki so
nam jih starši in stari starši položili v zibelko. Pozneje so k
tem dodali še vzgojitelji, učitelji, teologi, profesorji, prijatelji in
nekateri sodelavci. Upajmo, da nam je vsaj del teh vrednot
uspelo osvojiti in jih obdržati. Veliko pa smo jih po poti viharnega življenja izgubili. Posebej v mladosti, ko smo nekatere
vrednote odvrgli oz. jih skrili globoko v sebi. In vse to samo
zato, da bi se čim bolj približali vrstnikom in svetu z drugačnimi ,,vrednotami”. In če nam je nekaj prvotnih moralnih vrednot vendarle ostalo, ali je med njimi tudi deset osnovnih, kot
so samodisciplina, sočutje, odgovornost, prijateljstvo, delo,
pogum, vztrajnost, poštenost, zvestoba in vera? Če teh vrednot ni med našimi, razmislimo, če jih mi in svet okrog nas
potrebujemo. Če so naše vrednote drugačne od naštetih,
potem je čas, da jih prevrednotimo.
Moralno vrednoto opredeljujemo kot ,,moralno, značajsko
pozitivno lastnost, odličnost”.
Ravnati se po njih pomeni biti pošten, vreden spoštovanja,
hvale. Vrednote najbolj izkazujemo s svojimi dejanji – dobrimi deli, ne le dobrimi mislimi in nameni. Bolj ko bomo vrednotam priča v vsakdanjem življenju, bolje jih bomo razumeli.
Kajti, da bi si jih pridobili, jih moramo zelo dobro razumeti. Če
pa se želimo izogniti nemoralnosti, jo moramo enako dobro
razumeti, prav tako tudi njene posledice.
Zakaj so moralne vrednote potrebne?
Obstajajo praktični razlogi, za kakšnega človeka veljamo, kar
je v veliki meri odvisno od tega, kakšne so naše vrednote.
Obstajajo tudi družbeni razlogi, kajti od naših vrednot je odvisno, kakšne prijatelje imamo in koliko jih je.
In obstajajo seveda tudi popolnoma nesebični razlogi, zaradi
katerih pomagamo družini, ljubljenim osebam in celo popolnim tujcem.
Na vseh področjih življenja se moramo nenehno odločati o
tem, kako bomo ravnali, zaradi sebe in drugih. Pri mnogih
odločitvah je najpomembnejše ugotoviti, kaj je prav in kaj
narobe, da bomo ravnali pravilno, česar pa ne moremo, če
nimamo izoblikovanih lastnih vrednot.
1. SAMODISCIPLINA
Samodisciplina je vrednota, ki nam je v pomoč na različnih
življenjskih področjih.
Samodisciplina od nas zahteva, da obvladamo svoje razpoloženje, svoje želje, lastni ego.
Moramo se zavedati svojih meja, da si ne želimo preveč naenkrat in ne presegamo svojih zmožnosti, s čimer bi zašli
v težave. Skratka samodisciplina pomeni, da rečemo „DA”
tistemu, kar je pravo, in „ NE” tistemu, kar je narobe. To

pomeni imeti oblast nad seboj. Žal je samodisciplina ena od
moralnih vrednot, ki jih je v življenju najtežje doseči. V okvir
samodiscipline spada tudi dosledno upoštevanje napotkov,
ravnanje vedno v skladu s pravili in spoštovanje meja, ki jih
določajo zakoni.
Olika je naslednja dobra metoda, s katero si pridobimo samodisciplino in je tudi eden glavnih razlogov za njen obstoj.
2. SOČUTJE
Človeka nikoli ne razumemo povsem, dokler stvari ne premislimo z njegovega gledišča … Dokler ne zlezemo v njegovo
kožo in se sprehodimo v njej.
Če nam pride v navado, da se vprašamo „Kako bi se počutili,
če bi bili na njegovem mestu?”, bomo z njim kmalu znali deliti
bolečino in bridkost. To je najboljši način, da spoštujete človekove težave. A le zakaj bi si želeli z nekom deliti bolečino?
Odgovor je dejstvo, da je resnično sočutje bolj dejanje kot
čustvo. Če sočustvujemo, nam ni le težko, kadar je prijatelj
žalosten. Ne premaga nas zgolj jok, ampak storimo nekaj,
pomagamo. Sočutje je dejanje. Ne izkazujemo ga le s solzami, temveč s pomočjo.
3. ODGOVORNOST
Odgovornost je pripravljenost, sprejeti posledice lastnih dejanj in ravnanja.
Pomeni sprejeti nalogo, opraviti jo po svojih najboljših sposobnostih in nato stati za tem, kar smo storili. Pomeni živeti po zavezi, ki smo jo sklenili s svojimi prijatelji, družino,
skupnostjo in deželo. Odgovoren človek ne prelaga svojega
dela na koga drugega in ne pozablja nanj. Ne izgovarja se
in ne kaže s prstom na druge. Odgovornost je v veliki meri
poznavanje svojih odgovornosti do drugih (in do sebe) ter prizadevaje, da bi te obveznosti izpolnili.
Pogosto poslušamo o svojih pravicah, ne pa veliko o odgovornostih, ki gredo z roko v roki s tistimi pravicami.
4. PRIJATELJSTVO
Starogrški filozof Aristotel je prijateljstvo opredelil takole: „Prijateljsko občutje do kogar koli lahko opišemo kot željo, da bi
bil deležen tistega, kar je po našem prepričanju dobro, ne
le zaradi sebe, ampak zaradi njega, in lastno prizadevanje
po svojih najboljših močeh, da bi bil tega deležen po naši
zaslugi”.
Prijatelji si pristno prizadevajo drug iz drugega napraviti boljšega človeka. Trudijo se, da bi drug drugega dvignili. Pomagajo si, da sprejemajo prave odločitve in stremijo k častnim
ciljem. Biti prijatelj od nas ne zahteva vselej, da storimo tisto,
kar prijatelj želi od nas, ampak tisto, kar verjamemo, da je za
našega prijatelja najboljše.
Vse to pomeni, da moramo modro izbrati. Naši prijatelji veli-
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ko povedo o nas. Povedo nam, kakšni ljudje bomo morebiti
postali. Dobri prijatelji nam pomagajo na poti navzgor, slabi
pa nas bodo potegnili navzdol.
5. DELO
Čedalje bolj spoznavamo, da delo na tak ali drugačen način
zavzema vedno večji del našega življenja. Zelo malo nam
ostane časa za nas same, za naše družine ter za prostovoljno delo za tiste, ki jim ne gre tako dobro od rok kot nam.
Odnos, ki ga imamo do svojega dela, je nadvse pomemben
zato, da svoje delo dobro opravljamo, in da v njem morda
tudi uživamo. Delo je mogoče opraviti temeljito ali brezbrižno,
z veseljem ali slabo voljo. Od nas je odvisno. Napaka mnogih
je, da ne uvidijo, da največkrat ni delo tisto, zaradi česar ga
doživljamo kot dobro ali slabo, ampak odnos do njega. Druga
napaka, ki jo počenjajo ljudje, je poskušanje, da bi se delu
izognili, ker mislijo, da bo življenje brez njega nekako boljše.
Resnica pa je, da večina ugotovi, da je življenje brez dela
dolgočasno. In večini ljudi se zdi brezdelno življenje brez vrednosti; delo življenju namreč prinaša dostojanstvo.
6. POGUM
Ena najpogostejših zmotnih predstav o pogumu je prepričanje, da pogum pomeni neobčutenje strahu. Bistvo poguma v
resnici ni to, kako se počutimo, marveč kako ravnamo. To je
bistvo poguma – zbrati moč in voljo, da storimo tisto, kar naj
bi, čeprav se bojimo. Veliki filozof Aristotel je povedal takole:
„Pogumni postanemo z opravljanjem pogumnih dejanj”. Pogumno ravnanje je, da počnemo tisto, kar je prav in kar se od
nas zahteva. S takšnimi dejanji se spreminjamo v pogumne
ljudi, in to je edini način za premagovanje strahu.
7. VZTRAJNOST
Življenje ni sestavljeno le iz zmag, pač pa ga v večini sestavljajo porazi. Z njimi se vsi vedno znova soočamo. In tu nastopi vztrajnost. Spodleti nam znova in znova, dokler nam
naposled ne uspe. Vedno bodo dogodki, ki nam bodo jemali
pogum, ko bomo želeli opustiti tisto, kar smo si zadali. Vztrajnost je mogoče ena najbolj podcenjevanih vrednot. To pa
zato, ker dosežke ljudi, ki jim je »uspelo«, še posebej, če so
to znani športniki, igralke ali poslovneži, raje pripišemo njihovi
nadarjenosti, bistrosti ali sreči. Ne pomislimo na vse neuspešne začetke, vse ponižujoče zavrnitve, vse samotne ure, ki
so jih preživeli, preden jim je uspelo.
8. POŠTENOST
Kadar pomislimo, na kakšnem glasu je nekdo, se najprej spomnimo na njegovo poštenost.
Če za nekoga rečemo, da je pošten, to pomeni, da govori po
pravici, drži besedo in stori, kar je rekel, da bo. Ko se odločimo, da želimo s kom biti povezani, je njegova poštenost eno
prvih meril, ki jih uporabimo pri izbiri. Sodelavci in prijatelji
nas imajo opredeljene kot poštene ali nepoštene ljudi. Kadar
ljudje vedo, da smo pošteni, nas imajo radi, se zanesejo na
nas in želijo biti v naši bližini. Ob lažnivcu nihče noče biti.
Zato je zelo pomembno, da skrbimo za svoj glas. Že samo
ena laž ali dve ga lahko zelo hitro uničijo. In zelo dolgo traja,
da slab sloves mine.
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9. ZVESTOBA
Biti zvest, pomeni imeti resen odnos do drugih in biti pripravljen izkazati zvestobo s svojimi
dejanji. Zvesti smo lahko mnogim ljudem in skupinam – družinam, prijateljem, službi, cerkvi in domovini. Zvestoba vselej
pomeni, da ne upoštevamo le lastnih potreb, pač pa da se po
potrebi postavimo na drugo mesto. Zahteva, da za tiste, ki
jih imamo radi, ob pravem času storimo pravo stvar. Pogosto pravimo, da nekdo ali nekaj zasluži našo zvestobo, to pa
zato, ker so odnosi dvosmerna cesta. Otroci izkazujejo zvestobo staršem s spoštljivostjo in ubogljivostjo. Starši počno
vse, kar je v njihovi moči, da skrbijo za svoje otroke in ravnajo
tako, kot je za njih najbolje. Možje in žene si zvestobo izkazujejo z vdanostjo drug drugemu. Zvestoba v zakonu je izraz
ljubezni. Tudi zaradi nje je zakon posvečen odnos. Prijatelji si
izkazujejo zvestobo s poštenostjo in zanesljivostjo. Biti zvest
službi pomeni, da se potrudimo po svojih najboljših močeh,
ne ozirajoč se na druge (ki imajo privilegij, se izogibajo delu,
so površni in neprofesionalni …). Kot povračilo od službe pričakujemo pošteno plačilo. Zvestoba domovini – domoljubje
– pomeni spoštovanje njenih zakonov, podpiranje njenih načel in celo branjenje njenih načel, če je potrebno. Državljani
dolgujejo zvestobo domovini v zameno, ker ta varuje njihove
pravice in jim ponuja številne možnosti.
10. VERA
Vsak človek skozi svoje življenje preživlja različne stiske. Ljudje, ki so morali prestati velike stiske, so lažje preživeli zato,
ker so iskali vero in so čutili navzočnost boga. Verni ljudje si
želijo ustvariti boljše življenje ne le v materialnem pogledu
ampak tudi v duhovnem. Moramo si prizadevati za dostojno,
delovno in sočutno življenje po različnih veroizpovedih. Večini vernikov je vera v boga opora za moralnost. Podpira vse
njihove druge vrednote in ustvarja skladnost, v kateri so smiselne. Vse glavne svetovne religije so vir discipline in moči za
to, da živimo dobro, kot tudi da pri tem pomagamo drugim.
Med verami so seveda zelo pomembne razlike. Vsaka daje
svoje odgovore na vprašanja o človeškem obstoju. Klub razlikam pa večina ver spodbuja ljudi k prizadevanju za enake
vrednote.

ZAKLJUČEK

Upamo, da ima vsak od nas v svoji bližini vzorce in merila.
Že stoletja namreč ljudje opominjajo, kaj je dobro in kaj slabo,
in so moralni kompasi za to, kaj je prav in kaj narobe. Če
si bomo te opomine – nasvete vzeli k srcu in svoja dejanja
uravnavali po vzgledu, ki ga dajejo, bomo ugotovili, da nam
bodo nazori o poštenosti, zvestobi in samodisciplini prešli
v navado. To je tisto, kar si želimo vsi. Ko svoje vrednote
prevrednotimo, dopolnimo in osvojimo nove, bodo postale
del nas, bomo dobro pripravljeni na soočenje z življenjem.
Ne pozabimo, da nobeden od nas ne more vedno živeti v
skladu s svojimi vrednotami. Nismo angeli. Lahko pa poskušamo biti boljši.
Postajamo tisto, v kar verjamemo in delamo.
Lari Julijan ,,God is my CEO”

Splošna bolnišnica Celje
Rezultati raziskovalnega dela na temo Moralne vrednote.
Rezultati govorijo sami zase.
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Graf št. 9: KAJ MENITE, ALI VI IN SVET OKOLI VAS POTREBUJE MORALNE VREDNOTE?
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Graf št. 10: ALI BI ŽELELI SVOJE VREDNOTE PREVREDNOTITI?
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Ana Seničar, dipl. m. s.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih
strok in terapijo bolečine
Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti
in natrosijo radosti!
Naj Vas želja po lepem in dobrem popelje skozi praznike
in naj Vas voščilo za srečo, zdravje in uspeha
polno novo leto 2011 spremlja prav vsak dan novega leta!
Področje zdravstvene nege
mag. Hilda Maze

ZAHVALE
ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
se z nami poslovili in pospremili na njeni zadnji poti
mojo ženo, Ireno Kolar. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki
ste se z bolečino v srcu udeležili zadnje slovesnosti.
Hvala vam za vsako iskreno besedo v tolažbo. Hvala, ki
ste njej v spomin prinesli sveče.
Hvala tudi vsem, ki ste nudili finančno pomoč.
Marko Kolar
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Prijazna beseda ogreje vsako dušo.
Naj jih bo v letu 2011 čim več....
....vam in vašim najdražjim
želi kolektiv Urgentnega centra.
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pravilnik.o.organizaciji.
neprekinjenega.zdravstvenega.
varstva.določa.organizacijo.
neprekinjenega.zdravstvenega.
varstva.v.Sloveniji
M

inistrstvo za zdravje je 26. 11. 2010
sprejelo Pravilnik o organizaciji
neprekinjenega zdravstvenega varstva
(v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa merila za določitev posamezne
oblike dela - dežurstvo, stalno pripravljenost in izmensko delo, s katerimi se
zagotavlja neprekinjeno zdravstveno
varstvo, in mejne vrednosti, v okviru
katerih se posamezna oblika tega dela
izvaja. Določa tudi, da je podlaga za
določitev obremenjenosti posameznega
zdravstvenega delavca v okviru neprekinjene nujne medicinske pomoči opravljena analiza obremenjenosti delavca v
rednem delovnem času (8-urni delavnik
v okviru rednega delovnega časa na
delavnik) in v času opravljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči. Analizo mora opraviti posamezni izvajalec
neprekinjene nujne medicinske pomoči
najmanj enkrat letno za preteklo trimesečno obdobje.
Pravilnik predvideva izvajanje rednega
programa zdravstvene dejavnosti v časovnem obdobju, in sicer v trajanju največ od ponedeljka do petka med 7.00 in
20.00 uro. Ne glede na določilo o maksimalnem trajanju obdobja za izvajanje
rednega programa zdravstvene dejavnosti pa izvajalec zdravstvene dejavnosti ne sme omejiti časovnega okvirja za
izvajanje rednega programa na krajše
časovno obdobje, kot je obdobje med
7.00 in 14. 00 uro (ob delavnikih). Redni
program se lahko, v skladu z določilom
Pravilnika, izvaja tudi v soboto, nedeljo

ali na z zakonom določen dela prost
dan, odločitev o izvajanju rednega programa na te dni pa je prepuščena presoji posameznega izvajalca zdravstvene
dejavnosti.
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega
zdravstvenega varstva je začel veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2011. Do tega datuma bomo morali
izvajalci zdravstvene dejavnosti uskladiti tudi svoje interne akte z obravnavanim
pravilnikom, kot tudi novelo Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, ki izrecno zahteva določitev delovnih mest,
na katerih se opravlja dežurstvo. Strokovne službe skupaj z vodstvom bolnišnice pripravljajo nabor delovnih mest,
kjer se bo opravljalo dežurstvo. Gre za
delovna mesta, ki so višje vrednotena,
vendar zaradi osnovnega plačnega razreda vseeno predstavljajo razliko v pla-

či. Dežurna delovna mesta so namreč
določena z osnovnim plačnim razredom
brez upoštevanja plačnih razredov napredovanja. Prav tako v bolnišnici poteka analiza obremenjenosti zdravstvenih
delavcev v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sicer
v skladu s Pravilnikom za mesec avgust,
september in oktober. Na podlagi analize bomo določili oblike zagotavljanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva,
pri čemer pa ne pričakujemo sprememb
glede na trenutno stanje dežurnih mest.
Pravilnik prinaša bistvene spremembe
na področju organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva, predvsem pa
veliko dela v prazničnem decembru.
Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba
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Pacientove.pravice.in.
varovanje.osebnih.podatkov
K

ljub vsakdanji rabi in nenehnemu
srečevanju z izrazom »pravica do
varstva osebnih podatkov«, se vse premalokrat zavedamo vsebinske globine,
obsega ter dolžnosti spoštovanja slednje, zato je namen tega prispevka prikazati pravne okvire pravice do varstva
osebnih podatkov in praktične probleme
uporabe, ki se kažejo skozi mnenja Urada informacijskega pooblaščenca.
Pravica do varstva osebnih podatkov je
ustavno zagotovljena človekova pravica, določena v 38. členu Ustave RS, ki
med drugim prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom
njihovega zbiranja ter določa pravico do
sodnega varstva ob njeni zlorabi.
Konkretizacijo slednjega člena je kot
splošen pravni predpis podal Zakon o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
na področju zdravstvene obravnave pa
je do sprejetja Zakona o pacientovih
pravicah (ZPacP) v letu 2008, ki je podrobneje uredil ter zbral že deklarirane
pravice, veljala razpršena ureditev v več
zakonskih predpisih, kot sta med drugim
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDEj)
ter Zakon o zdravniški službi (ZZdrS).

Pri tem se pacientu zagotovi zasebnost
in varstvo osebnih podatkov v času, ko
je deležen zdravstvene oskrbe oz. ko se
mu opravlja zdravstvena storitev predvsem tako, da se:
• omeji krog prisotnih oseb pri zdravstveni oskrbi pacienta tako, da so
navzoči zgolj zdravstveni delavci in
sodelavci, ki ga zdravijo ali opravljajo poseg (izjemoma tudi osebe, za
katere pacient tako želi),
• omeji krog vpogleda oz. obdelave
pacientovih osebnih podatkov s
strani zdravstvenega osebja,
• ne razkriva podatkov o zdravstvenem stanju pacienta ter o vzrokih,
okoliščinah in posledicah tega stanja neupravičenim osebam, saj se
štejejo za poklicno skrivnost, ki jo je
zdravstveni delavec dolžan varovati
tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Zaradi številčnosti in raznovrstnosti
odločb ter mnenj, ki jih je Informacijski
pooblaščenec izdal na področju varstva
zdravstvenih osebnih podatkov, predstavljam zgolj povzetke dveh mnenj
(neobvezujoče pravno mnenje), ki bi jih
lahko glede na naravo kršitev aplicirali
ZPacP je varstvo osebnih podatkov tudi v našo delovno sredino.
pacientov uredil v sklopu pravice do
varstva zasebnosti in varstva osebnih V mnenju št. 0712-368/2007/2 je Inforpodatkov (43.–46. člen).
macijski pooblaščenec podal stališče

o dopustnosti poimenskega klicanja
pacientov v čakalnicah zdravstvenih
zavodov, pri čemer je ocenil, da zgolj
poimensko naslavljanje pacientov v čakalnicah ne predstavlja prekomernega
posega v njihove upravičene interese,
kadar gre zgolj za klicanje po priimku.
Zaradi tega mnenja dodajamo, da na
podlagi spoštovanja načela sorazmernosti pri obdelavi oz. sporočanju podatkov, zdravstveni delavec oz. sodelavec
pred nedoločljivo množico ljudi v čakalnici ne sme razkrivati ostalih osebnih
podatkov pacienta oz. njegovega zdravstvenega stanja, temveč mora poskrbeti, da se ti podatki sporočijo pacientu
na način in v prostoru, kjer ne bodo razkriti neupravičenim osebam.
V mnenju št. 0712-47/2007 je Informacijski pooblaščenec svetoval oškodovanki v primeru, ko je medicinska
sestra neupravičeno posredovala podatke o njenem zdravstvenem stanju
(nosečnosti) neupravičenim osebam
(sovaščanom pacientke). Zaradi očitne
kršitve varstva osebnih podatkov pacientke s strani zdravstvene delavke, ki je
neustavno, nezakonito in neupravičeno
posegla v zasebnost pacientke, je Informacijski pooblaščenec pozval pacientko
k dopolnitvi prijave zoper zdravstveno
delavko tako, da se določno/poimensko
opredeli kršiteljico, zoper katero bo uveden inšpekcijski nadzor.
Za lažjo določitev kršitelja ima vsak pacient pravico, da v zdravstveni ustanovi,
kjer je do kršitve prišlo, pogleda v lastne
osebne podatke in na ta način pride do
informacije, komu in kdaj so bili posredovani podatki o njegovem zdravstvenemu stanju, saj ZVOP-1 zagotavlja
upravičencem tudi sledljivost njihovih
osebnih podatkov.
V Splošni bolnišnici Celje smo na podlagi novembra 2009 sklenjene pogodbe z
Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju
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prilagoditve in nadgradnje programske
opreme za zagotavljanje sledljivosti
vpogledov v osebne podatke, nadgradili
obstoječi sistem tako, da je med drugim
omogočeno sledenje dostopa in spremembe osebnih podatkov v sistemu na
podlagi uporabniških gesel oseb, ki imajo vpogled v posamezne baze podatkov.
Prejeli smo tudi že zahtevek pacienta, ki
je zahteval izpis sledljivosti dostopa do
svojih osebnih in zdravstvenih podatkov
v sistemu Splošne bolnišnice Celje.
Na podlagi vsega zgoraj zapisanega
lahko zaključimo, da vsak prekomeren
ter neupravičen poseg v pacientovo
zasebnost ter osebne oz. zdravstvene primer ustrezno pisno dokumentirati.
podatke predstavlja kršitev veljavne za- O tem moramo obvestiti tako pacienta
konodaje.
kot pristojnega zastopnika pacientovih
pravic in Informacijskega pooblaščenca,
Izvajalci zdravstvenih storitev smo dol- kar predstavlja svojstveno obveznost
žni vsak ugotovljen ali sporočen primer izvajalcev po samoprijavi ugotovljenih
nedovoljenega sporočanja ali druge ne- kršitev, saj je v nasprotnem primeru izdovoljene obdelave osebnih podatkov vajalec kaznovan za prekršek z izrekom
pacienta, ne glede na voljo pacienta, globe od 400,00 do 4.100,00 €.
posebej raziskati in ugotoviti morebitno
odgovornost zdravstvenih delavcev ter Če se med raziskavo neupravičene ob-

delave oz. sporočanja ugotovi kršitev,
storjena s strani posameznega zdravstvenega delavca oz. sodelavca, se
zoper slednjega zaradi kršitve dolžnosti
varovanja poklicne skrivnosti, ki predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti
delavca, glede na naravo kršitve uvede
bodisi disciplinski postopek ali postopek
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.
Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav.
Pravna služba

Novosti.Zakona.o.integriteti.
in.preprečevanju.korupcije
K

orupcija je globalni problem, ki obstaja v vseh državah,
vendar v različnih razsežnostih. Razlogi za nastanek
korupcije so kompleksni, načini njenega obvladovanja pa
niso povsod enako razviti. Pojavlja se prav na vseh področjih
vsakdanjega življenja. Dolgoročno je njen vpliv negativen,
zato ji povsod po svetu namenjajo vedno več pozornosti –
tudi pri nas v Sloveniji, kjer je bil junija v Uradnem listu RS št.
45/2010 objavljen Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je stopil v veljavo 5. 6. 2010. Namen novega
ZIntPK je vzpostavitev sistemskega okolja za preprečevanje
korupcije, krepitev transparentnosti in integritete javnega
sektorja. Obvezna ravnanja, ki jih nalaga zakon, so zelo zahtevna (nadzor nad premoženjem, omejitve poslovanja, prepoved sprejemanja daril, nasprotje interesov, sprejem načrta
integritete …), predvsem pa zakon zahteva veliko pozornosti
in pazljivosti, kar v praksi pomeni obilo dodatnega dela odgovornih delavcev oseb javnega prava, saj so ravno one tiste,
ki so predmet obravnave zakona.

Najpomembnejše nove vsebine ZIntPK so:
1. Protikorupcijska klavzula. Ena izmed pomembnejših novosti je obvezna vključitev protikorupcijske klavzule v pogodbe, ki jih organi in organizacije javnega sektorja sklepamo s
ponudniki v vrednosti nad 10.000,00 €. Pri tem smo organi in
organizacije javnega sektorja zavezani upoštevati vsebino iz
prvega odstavka 14. člena ZIntPK. Upoštevajoč to določbo
je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje
ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
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2. Zaščita prijaviteljev. Prijavo o koruptivnem ravnanju v
državnem organu, lokalni skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava
lahko Komisiji ali drugemu pristojnemu organu poda vsakdo,
ki verjame, da ima takšno ravnanje znake korupcije. Če je
bila prijava podana v dobri veri oziroma je prijavitelj utemeljeno sklepal, da so podatki v zvezi s prijavo resnični, Komisija
oziroma pristojni organ identitete prijavitelja ne sme ugotavljati ali razkrivati, je pa v pristojnosti Komisije, da ugotavlja,
ali je bila prijava podana v dobri veri. Če Komisija oceni, da je
bila podana prijava zlonamerna, lahko prijavitelja kaznuje za
prekršek, če pa oceni, da so v zvezi s prijavo korupcije izpolnjeni pogoji za zaščito prijavitelja oziroma njegovih družinskih
članov po Zakonu o zaščiti prič, Komisija poda predlog za
vključitev teh oseb v program zaščite.
3. Lobiranje. Lobiranje opredeljujemo kot nejavni stik lobista z lobiranci z namenom, da vpliva na vsebino ali postopek
sprejemanja določenih odločitev. Lobiranje bo lahko opravljala le domača ali tuja fizična oseba, ki bo vpisana v register
lobistov, ki bo javen in ga bo vodila Komisija. Namen določb
o lobiranju je zagotoviti učinkovit nadzor javnega sektorja v
primerih, ko funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil pripravljajo, obravnavajo in sprejemajo pravne predpise
in druge splošne akte ter odločajo o drugih zadevah, razen
tistih, ki so predmet sodnih ali upravnih postopkov, potem
postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila
ter postopkov, v katerih se odloča o pravicah ali obveznostih
posameznikov.
4. Načrt integritete. Organi in organizacije javnega sektorja
moramo najkasneje v roku enega leta od uveljavitve ZIntPK
oblikovati in sprejeti načrt integritete ter o tem obvestiti Komisijo, ki bo tudi usposabljala osebe, odgovorne za načrt
integritete. Komisija je sprejela in objavila smernice za oblikovanje načrtov integritete.
Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj organov oziroma organizacij z namenom aktivnega uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete,
vzpostavljanja transparentnosti delovanja ter zagotavljanja
učinkovitega upravljanja.
Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za
preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm ter drugih nepravilnosti. Tako bo moral vsak načrt integritete posamezne
institucije vsebovati:
- splošno oceno izpostavljenosti tveganjem,
- osebna imena ter delovna mesta oseb, odgovornih za
oblikovanje načrta integritete,
- opis tipičnih delovnih procesov in načina odločanja z oceno njihove izpostavljenosti tveganjem,
- ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj,
- predloge za izboljšanje integritete,
- druge dele načrta integritete, opredeljene v smernicah.
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Na tem mestu je prav, da opozorimo na to, da so v ZIntPK
vsebovane tudi določbe, ki na enoten način urejajo nasprotje
interesov za celoten javni sektor. Nasprotje interesov nastane
v okoliščinah, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva
ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno
opravljanje njenih javnih nalog. Dolžnost izogniti se okoliščinam, kjer lahko nastane nasprotje interesov, je v prvi vrsti
določena za uradno osebo, saj je prav ona tista, ki je seznanjena z vsemi okoliščinami, ki lahko privedejo do nasprotja interesov, nato pa njenemu nadrejenemu oziroma predstojniku
ali pa Komisiji, če uradna oseba nima nadrejenega oziroma
predstojnika.
5. Nadzor nad premoženjskim stanjem. Kot smo videli, zakon prinaša veliko novosti, gotovo pa je v praksi največ prahu
povzročilo dejstvo, da so določbe ZIntPK na področju nadzora nad premoženjskim stanjem razširile nabor zavezancev, in
sicer še na uradnike na položaju, poslovodne osebe in osebe, odgovorne za javna naročila.
Uradniki na položaju so: generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi ministrstev,
predstojniki vladnih služb, načelniki upravnih enot, direktorji,
oziroma tajniki občinskih uprav.
Poslovodne osebe so: direktorji in člani kolektivnih poslovodnih organov: javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov,
javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava,
ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti, ter javnih podjetij in gospodarskih družb, v
katerih ima večinski delež država ali lokalna skupnost.
Osebe, odgovorne za javna naročila so: »osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo naročila in
osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne
dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za postopke zbiranja ponudb po predhodni objavi ali po postopkih javnih naročil, katerih vrednost je višja od ocenjene vrednosti javnih naročil, za
katere je potrebno izvesti postopke zbiranja ponudb z objavo
v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje«.
Organi in organizacije, kjer so zaposleni zavezanci, smo Komisiji bili dolžni posredovati sezname zavezancev, in sicer do

Splošna bolnišnica Celje
5. 7. 2010. Seznam oseb je Komisiji predložila
tudi Splošna bolnišnica Celje, naknadno pa smo
Komisiji posredovali tudi seznam ljudi, ki sestavljajo t. i. »stalno komisijo za javna naročila
v Splošni bolnišnici Celje«. Člani te komisije so
posamezniki, ki med letom večkrat sodelujejo pri
različnih javnih naročilih.
Zavezanci, ki do sedaj še nikoli nismo prijavili
premoženja, smo morali svoje premoženje prvič
prijaviti v roku 75 dni od uveljavitve ZIntPK (to je
do 18. 8. 2010), sicer pa najpozneje v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije ali dela
osebe, odgovorne za javna naročila.
Vsi zavezanci, ki smo prvič poročali o premoženjskem stanju, smo morali Komisiji posredovati naslednje podatke:
– osebno ime,
– EMŠO,
– davčno številko zavezanca,
– podatke o funkciji oziroma delu,
– delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije,
– drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja,
– lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi
zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme
oziroma imena organizacije,
– deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo subjekti iz prejšnje alineje v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti
z oznako firme oziroma imena organizacije (v nadaljnjem
besedilu: posredno lastništvo),
– letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino,
– nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,
– denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem
računu presega 10.000 evrov,
– skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 evrov,
– vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova sku-

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
iskreno želimo vam v toplih dneh,
da zdravja in srečnih trenutkov nešteto,
v obilo nasulo bi vam novo leto.
Kolektiv Očesnega oddelka

pna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000
evrov,
– dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih
posojilih, katerih vrednost presega 10.000 evrov,
– premičninah, katerih vrednost presega 10.000 evrov.
(Vse naštete podatke, ki jih je možno za posameznega zavezanca pridobiti iz uradnih evidenc, pridobi Komisija sama).
Naj na koncu povzamem mnenje prejšnjega predsednika
protikorupcijske komisije Draga Kosa, ki trdi, da je Slovenija z
ZIntPK dobila najboljši zakon s področja boja proti korupciji v
Evropi, vendar pa hkrati opozarja, da brez načelne, dejanske,
vsebinske in materialne podpore vseh nosilcev politične oblasti v državi ne bo mogoče doseči vseh zakonsko zastavljenih
ciljev. In prav tega se moramo vsi zavedati, saj brez najširšega družbenega soglasja o nevarnih posledicah korupcije in
pomembnosti protikorupcijskih ukrepov ni mogoče pričakovati bistvenih sprememb na tem področju.

K učinkovitosti zakona moramo prispevati na vseh ravneh
tudi v naši bolnišnici, in sicer tako, da prav vsak posameznik
poskrbi, da pri njegovem delu ne bo prihajalo do nasprotja interesov, saj je dolžnost vsakega izmed nas, da se izognemo
okoliščinam, v katerih bi naš zasebni interes vplival na javni interes, ter da poskrbimo, da v našem delovnem okolju ne bo
prihajalo do ravnanj, ki so kakorkoli poveBližajo se prazniki, ki nam sežejo do srca
in duše, ki jih zaznamuje nek notranji mir in pričakovanje
zana s korupcijo. Moja velika želja pa je,
nečesa lepega.
da bi delovna skupina, ki je imenovana
V tem času se bomo v mislih vračali v preteklost in z upanjem
pričakovali prihodnost,
za pripravo Načrta integritete, pripravila
želje po sreči in zdravju pa se bodo selile iz srca v srce.
Vsako leto se ista zgodba ponavlja, leta pa kakor utrinki izginjajo
dober in življenjsko sprejemljiv načrt, ki
v večnosti časa.
bo dejansko zaživel in katerega pozitivni
Iskreno želimo vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici Celje,
da bi vaš utrinek z letnico 2011
rezultati bodo kmalu opazni pri vsakozaznamoval nekaj novega in vzpodbudnega, doseženega in uresničenega.
Želimo vam, da vas skozi vse leto
dnevnem poslovanju v naši bolnišnici.
in na vseh vaših poteh
spremljajo upanje, vztrajnost in pogum.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Katja Ramšak, univ dipl. prav.
Pravna služba
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Pravni.kotiček
M

esec november je zaznamovala
sprejeta nova Uredba o kriterijih za
določitev višine položajnega dodatka za
javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 85/10).
Vlada RS je novo Uredbo sprejela zaradi novele ZSPJS-N (Uradni list RS,
št. 59/10), ki v 9. členu znižuje višino
položajnega dodatka na razpon od 5 do
12 odstotkov, poleg tega pa določa, da
so do položajnega dodatka upravičeni
le vodje notranjih organizacijskih enot.
Drugačna ureditev položajnega dodatka
se začne uporabljati 1. novembra 2010.
Uredba sledi določilu navedenega zakona in določa, da je položajni dodatek del
plače, ki pripada javnemu uslužbencu,
ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela
kot vodja notranje organizacijske enote,
vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v
osnovno plačo delovnega mesta ali naziva. Do položajnega dodatka je upravičen tudi pomočnik oziroma namestnik
vodje notranje organizacijske enote ali
drug javni uslužbenec, toda le za čas,
ko izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela
notranje organizacijske enote v primeru
odsotnosti ali zadržanosti vodje notranje
organizacijske enote. Glede na to, da
pojem notranje organizacijske enote v
javnem sektorju ni enotno opredeljen,
uredba določa tudi, kaj se šteje kot notranja organizacijska enota. Tako drugi
odstavek 3. člena uredbe določa, da se

Naj bo uspešno, lahko malo grešno...
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo...
Z malo bridkosti, veliko sladkosti in
največ modrosti...
Naj bo mirno, kot nebo večerno,
minljivo in večno...
Poslovno uspešno in preprosto
SREČNO.
Sodelavcem bolnišnice Celje želimo
vse lepo v letu 2011
Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil

kot notranja organizacijska enota šteje
enota, ki je kot taka določena z zakonom, podzakonskim aktom ali s splošnim ali drugim aktom delodajalca, v
kateri se izvršuje naloge v zaključenem
procesu dela oziroma na zaključenem
delovnem področju. Kot notranja organizacijska enota se šteje tudi izmena, kadar je za vodenje izmene določen vodja.
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V 4. členu, ki določa višino položajnega
dodatka glede na število zaposlenih, so
določeni naslednji odstotki:
- 41 ali več zaposlenih v notranji organizacijski enoti: 12 % osnovne plače;
- 31 do 40 zaposlenih v notranji organizacijski enoti: 10 % osnovne plače;
- 11 do 30 zaposlenih v notranji organizacijski enoti: 8 % osnovne plače;
- do 10 zaposlenih v notranji organizacijski enoti: 5 % osnovne plače.

Tretji odstavek 3. člena določa potrebno
število zaposlenih, ki jih vodja notranje
organizacijske enote vodi, da lahko
pridobi položajni dodatek. Javnemu
uslužbencu pripada položajni dodatek
v primeru, ko je v posamezni notranji
organizacijski enoti zaposlenih najmanj
5 javnih uslužbencev, vključno z vodjo
notranje organizacijske enote. Četrti
odstavek 3. člena določa izjemo glede Po novi Uredbi tako niso upravičeni do
števila zaposlenih, in sicer za zaposlene položajnega dodatka delavci, ki so ga
do 1. 11. 2010 prejemali za vodenje poslovnih procesov, ne da bi bili poslovni
procesi organizirani v posebni notranji
organizacijski enoti.

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti
in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce.
Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo
želje in izpolnijo pričakovanja.
Srečno 2011.
Vam želi kolektiv Otroškega oddelka

v plačni skupini J, ki jim pripada položajni dodatek v višini 5 odstotkov osnovne
plače, ko so v posamezni notranji organizacijski enoti zaposleni 3 javni uslužbenci, vključno z vodjo notranje organizacijske enote.

Vsi delavci, ki po novi Uredbi nimajo več
pravice do položajnega dodatka ter delavci, katerim se položajni dodatek spreminja, so prejeli nov aneks k pogodbi o
zaposlitvi. Vendar sprememba v skladu
s 3. členom ZSPJS velja ne glede na
dejstvo, ali delavec aneks podpiše ali
ne.
Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba
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Japonec.v.Celju
Pred časom smo v Monitorju zabeležili vtise, ki jih je iz
Celja v Ameriko odnesel študent medicine. Septembra
letos pa se je na enomesečnem izpopolnjevanju na travmatološkem oddelku naše bolnišnice mudil japonski
zdravnik. Tudi njega smo povprašali po njegovih vtisih.

dovino Celja, vaše navade in način življenja v Sloveniji, ki se
zelo razlikuje od Japonske.«

Na celjskem Starem gradu

Koei Iwasaki z ženo in hčerkico

Njegovo ime je Koei Iwasaki, prihaja z Japonske, mesta Hirosaki. Hirosaki leži na otoku Honshu, ki je največji od štirih
velikih otokov, ki sestavljajo Japonsko.
Kaj ste po poklicu?
»Sem zdravnik in sem zaposlen na Oddelku za ortopedsko
kirurgijo v Univerzitetni bolnišnici Hirosaki. Sem specialist ortopedije in travmatologije.«
Zakaj ste se odločili priti v Splošno bolnišnico Celje?
»V SB Celje sem prišel zaradi želje pridobiti nova znanja in
izkušnje.«
Ali je to vaš prvi obisk v Sloveniji ? Kdo je prišel z vami
v Celje?
»Da, to je moj prvi obisk v Sloveniji. Z mano sta prišli moja
žena in enoletna hči.«
Ali ste pridobili kakšne dodatne strokovne izkušnje na
obisku pri nas v SB Celje?
»Vsi zdravniki tukaj so zelo prijazni, prav tako so me veliko
naučili. Še posebej prim. Vlaović in prof. Komadina, ki sta
me veliko naučila s področja travmatologije. Dr. Ljubojevič mi
je pokazal veliko zanimivosti v Celju in Sloveniji, razložil zgo-

Kakšna je bila prijaznost zaposlenih v SB Celje in posebej na travmatološkem oddelku?
»Ker ne znam zelo dobro angleško, sem imel včasih težave
pri sporazumevanju. Ampak vsi zaposleni v SB Celje so prijazno in potrpežljivo odgovarjali na moja vprašanja.«
Ali ste bili zadovoljni s kulinariko v Sloveniji ? Kako vam
je bila všeč hrana v restavraciji SB Celje?
»Zelo sem bil zadovoljen z vašo hrano, še posebej je bil
okusen pršut. Tudi s hrano v restavraciji bolnišnice sem bil
zadovoljen. Le en problem sem imel, saj je bilo hrane zame
enostavno količinsko preveč.«
Ali vam je ostala v spominu kakšna zanimivost oz. anekdota z obiska v Sloveniji?
»Med obiskom v Sloveniiji je večina ljudi mislila, da sem 10
let mlajši, čeprav imam že 37 let. To je zame tukaj pravi kompliment.«
Kakšen je vaš splošni vtis o Sloveniji, Celju in naši bolnišnici?
»Mesto Celje je zelo lepo in ljudje so prijazni. Med bivanjem
smo z družino zares uživali v Celju. Mislim, da je delovno
okolje v SB Celje dobro, srečal sem prav tako veliko ljudi z
nasmehom na obrazu.«
Ali boste prišli še kdaj v Slovenijo?
»Zagotovo pridem še kdaj v Slovenijo in Celje ! HVALA : )«
Darko Ljubojevič, dr. med.
Travmatološki oddelek
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»Team.building«.na.oddelku.
za.žilno.kirurgijo
T

opel začetek oktobra je bil kot nalašč za uresničitev
»team buildinga«. V osnovnem pomenu besede bi kot
»team building« lahko opredelili vsako dejavnost, ki do neke
mere zbliža skupino ljudi, ki dela skupaj. Potekati mora v neformalnem okolju in sproščenem ozračju, biti mora dobro organiziran, dejavnosti morajo biti ustrezno izbrane, udeleženci
pa pripravljeni aktivno sodelovati. Za to sta Katja in Senta
odlično poskrbeli.
Teoretični del lahko razdelimo na podlagi procesov, ki delujejo na ravni skupine in na ravni posameznika. Vsaka skupina
ali tim se nenehno razvija in spreminja, ne glede na to, ali
člani skupine sodelujejo že dalj časa. Bruce W. Tuckman –
psiholog s področja izobraževanja, je opredelil razvojne faze
tima na:
1. Oblikovanje tima
Sestava tima je negotova in nejasna. Člani preskušajo, katero vedenje je sprejemljivo, in se osredotočajo na ustvarjanje
dobrega vtisa. Ker je odvisnost od vodje velika, je pomembno, da so posamezne naloge, pravila in delovne metode jasno opredeljeni.

3. Postavljanje pravil
Tim si postavi pravila igre, norme in se organizira. Ustvari
se občutek pripadnosti. Odpori proti vodstveni avtoriteti in
medosebni konflikti so odpravljeni. Mnenja in občutke odkrito
izražajo, nastane pravo sodelovanje.

4. Delovanje za uresničevanje ciljev
Tim učinkovito uresničuje naloge. Medsebojne težave so večinoma rešene, timske razdelitve nalog smiselne, v ospredju
je usmerjenost k cilju. Energija tima je popolnoma usmerjena
v naloge.

2. Nasprotovanja
Skupina je že uveljavljena, začnejo se pojavljati nesporazumi, konkurenčnost med posamezniki, želja po moči. Tim včasih odklanja formalni nadzor in se upira vodstvu.
Hitrost napredovanja tima skozi naštete faze je odvisna od
več dejavnikov – npr. značilnosti tima, zunanje avtoritete,
okolja, v katerem tim deluje, ciljev, namena itd. »Team building« je odlična metoda za optimalen razvoj tima.
»Ker življenja ne moremo začeti spet od začetka, ga ne smemo zapravljati.«
Francois Mauriac
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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57..gostinsko.turistični.
zbor.Slovenije.
V
sakoletni Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki ga organizira Združenje za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije, je čas za druženje in sodelovanje v
najrazličnejših tekmovanjih ali le priložnost za njihov ogled in
spoznavanje novosti iz stroke.
Letos je srečanje potekalo v Kranjski Gori.
Prijavili smo se na tekmovanje v pripravi jedi v kotličku in tekmovanje v slaščičarskih izdelkih.
Letos je iz kotliča dišalo po pastirskem golažu, pripravljenemu na izviren način. Iz naše bolnišnice so ga kuhali Sebastjan Samec, ki je osvojil bronasto kolajno, in Jure Jančič ter
Damjan Kladnik, ki sta prikuhala srebrno kolajno.
Kuhanje v kotliču vedno pritegne veliko tekmovalcev, zato
smo na ta uspeh še posebej ponosni, saj smo bili edini, ki
prihajamo iz bolnišničnega okolja.
Slaščičarska ekipa, ki je bila prijavljena na razstavo slaščičarskih izdelkov, je v svojem razredu osvojila srebrno kolajno.
Nosilec zahtevne naloge je bil Jože Kolšek, pri čemer pa so
v času izdelovanja njegovega razstavnega izdelka njegovo
delo prevzele sodelavke slaščičarne, tako, da je to potrdilo
odličnega skupinskega dela.

Tekmovalci s priznanji

S ponosom še enkrat čestitam sodelujočim na tekmovanju in
sodelavcem, ki so si vzeli čas ter s svojo prisotnostjo bodrili
fante.
Ponovno smo potrdili, da »dobra volja je najbolja!«
Davor Brezinščak, org. posl. gost.
Služba za prehrano

Misel rodi vse stvari,
misel jih rodi in oblikuje.
Če človek dobrih misli govori in deluje,
sreča vedno mu sledi,
kot senca ga nikoli ne pusti.

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Novoletne želje skrite so sanje.
Novoletne želje majhne so tajne.
Naj postanejo hrepenenje in smeh,
sreča naj najde pot do vseh.
Želim vam prijetne praznike in obilo zadovoljstva v
prihajajočem letu!
Irma Kovač

V letu 2011 želimo vsem zaposlenim v naši
bolnišnici obilo zdravja, osebne sreče in
delovnih uspehov.
Kolektiv
Ginekološko-porodniškega oddelka
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Teden.otroka.v.bolnišnici.Celje
J

esen je prišla med nas v svoji čudoviti
opravi in sonček je pozdravljal skozi
okna, tudi »bolančke – operirančke,«
ki so morali teden otroka praznovati v
bolnišnici. Odločili smo se, da se bomo
imeli lepo, vsak dan v tednu ves mesec...

Osnovna šola Dramlje

Oddelku za splošno in
abdominalno kirurgijo
Bogat je tisti, ki je v srcu in duši
zadovoljen.
Vse novo leto vam želiva takšnega
bogastva.
Suzana in Andreja
Sreče in zdravja v novem letu
želimo vsem zaposlenim v naši
bolnišnici.
Kolektiv splošne in
abdominalne kirurgije
I. osnovna šola Celje

Teden smo začeli z oblikovanjem izdelkov iz naravnega materiala, s sproščanjem in slikanjem ob glasbi, nadaljevali
s pravljičnimi dopoldnevi, izdelavo lutk,
petjem, rajanjem in igranjem. Končali
smo ga s »Smehom za zdravje« in razstavo izdelkov iz naravnega materiala v
igralnici.
V goste so prišli učenci I. osnovne šole
Celje z igro Volk na sodišču, nato je sledil Jesenski pozdrav učencev osnovne
šole Frana Kranjca v pesmi in besedi ter
z darilom za vsakega »bolančka – operirančka.« Ljubeča energija nas je vse
omamljala, tudi v igrici Palček Anton v
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izvedbi učencev osnovne šole Dramlje.
Vsak otrok je odnesel s sabo domov
nepozabne vtise mavričnega dogajanja
v bolnišnici. Vsi smo čutili medsebojno povezanost, najlepše pa je bilo, ko
se je 4-letna deklica zahvalila učiteljici
Anici Čede iz osnovne šole Dramlje z
besedami: »Hvala, ker ste nam pripeljali
palčke!«.
Pa še kdaj nasvidenje in hvala še enkrat
vsem nastopajočim, vam želijo »bolančki – operirančki« iz bolnišnice Celje.
Vzgojiteljica Majda Guzej,
vrtec Anice Černejeve,
enota bolnišnica.

Osnovna šola Frana Kranjca

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehih seli iz srca v srce.
Naj se Vam v prihajajočem letu
uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo
pričakovanja.
Vsem sodelavcem želimo vesele
božične praznike in
srečno novo leto 2011.
Kolektiv Centralne sterilizacije

„Urgentni.maratonci“
K

onec oktobra je potekal že 15.
Ljubljanski maraton, ki so se ga
udeležili štirje naši sodelavci: Cvetka Jecl in Željko Tešić sta pretekla
42,195 km, Slavica Golež in Alenka
Marcen pa sta premagali 9200 m na
t.i. rekreativnem teku.
Njihovega uspeha smo ISKRENO veseli tudi sodelavci Urgentnega centra.
ČESTITAMO!
Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center
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Ko boste močnejši na enem področju, boste ugotovili, da so postala obvladljiva tudi druga. In naslednja stvar, ki jo boste opazili, je to, da iz sadike rastete v visoko, čudovito
drevo, ki ima korenine zasidrane globoko v zemljo. Z drugimi besedami, uspevali boste v
celovito, čudovito, skrivnostno in neprimerljivo stvar, imenovano ... ŽIVLJENJE!
Življenjskih bitk ne dobijo vselej najboljši in najhitrejši, slej ko prej zmaga tisti, ki verjame, da lahko.
Obstaja samo en način, da se dobro počutimo: naučiti se moramo biti zadovoljni s tem,
kar nam je bilo dano, in ne vedno zahtevati tistega, kar nam trenutno manjka (Theodor
Fontane).
Da bi gledali s srcem,
da bi prepoznali dragocenost časa,
da bi imeli srečo, zdravje, mir,
in da bi soustvarjali lepe trenutke,
ki se jih bomo ob letu z veseljem spominjali.
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO
2011!
Branka Šket
SDZNS SE
Splošna bolnišnica Celje

Drage bralke in dragi
bralci Monitorja!
Želimo vam toliko optimizma,
da ga boste
lahko dajali tudi drugim;
toliko moči, da vas ne bo zlomila nepopolnost sveta;
toliko miru, da boste ohranili
jasne oči in smisel za lepoto
v tistih najbolj vaših trenutkih
življenja!
Uredniški odbor Monitorja
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V večeru tihem pridna
roka nežno,
gladko nit prepleta,
čudovite vzorce spleta,
polne sanj in domišljije,
kot da niti življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke cvetove
upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke
vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti ubira.
Na pragu novega leta naj vam
čas nakloni:
spoznati prave ljudi,
izbrati prave reči,
ubrati prave poti in
v sebi in drugih najti le dobre
stvari.
Z najlepšimi željami v novem
letu.
Kolektiv Transfuzijskega centra

VOŠČILO!
Rad bi prišepnil snežnemu ušesu,
kako sem bil srečen
ob božičnem drevesu.
Hvala ti zima, za največje darilo.
Le kaj bi mi sanke, če ne bi snežilo?
Feri Lainšček, DARILO
Veliko lepih trenutkov, srečanj in
spominov v letu 2011!
Oddelek za patologijo in citologijo

37

Splošna bolnišnica Celje

Kulinarični.kotiček. . . .
File prekajene postrvi na motovilcu

Česnova kremna juha

Sestavine:
4 prekajeni postrvji ﬁleji
400 g motovilca
200 g krompirja
2 šalotki
1 dl čiste goveje juhe
4 žlice olivnega olja
3 žlice balzamičnega kisa
sol, beli poper v zrnu

Sestavine:
170 g česna, 100 g belega
kruha brez skorje
2 dl sladke smetane,
30 g masla, 5 dl perutninske
jušne osnove, sol, beli poper
v zrnu, 2 rumenjaka, 2 žlici
sladke smetane, opečene
kruhove kocke

Priprava:
Drobno sesekljani šalotki pristavimo v čisti goveji juhi, zavremo in počasi kuhamo 15 minut. Govejo juho nato odstavimo, precedimo in ohladimo. Krompir olupimo, razkosamo na četrtine in pristavimo v soljeni hladni vodi ter
kuhamo približno 25 minut. Motovilec očistimo, operemo
in temeljito odcedimo. Temeljito očistimo tudi ribje fileje.
Odstranimo jim kožo in kosti ter jih narežemo na koščke.
Pripravimo krompirjev solatni preliv – krompir odstavimo,
odcedimo in pustimo 2-3 minute, da se odpari. Nato ga
pretlačimo in razredčimo z ohlajeno govejo juho. Primešamo olivno olje in balzamični kis ter začinimo s soljo in
sveže mletim poprom. Motovilec razdelimo na krožnike,
ga obložimo s koščki rib in prelijemo s solatnim prelivom.

Priprava:
Česnove stroke olupimo, damo v lonec, prilijemo liter hladne vode, pristavimo, zavremo in odlijemo vodo. Česnove stroke znova prelijemo z litrom hladne vode, zavremo in odcedimo, nato jih prelijemo s perutninsko jušno
osnovo, pristavimo, zavremo in počasi kuhamo 8 do 10
minut. V juho položimo kruh, prilijemo smetano in zavremo, nato vmešamo na koščke narezano hladno maslo in
posodo odstavimo. Juho prelijemo v posodo električnega mešalnika in gladko razmešamo. Prelijemo nazaj v
posodo, v kateri smo kuhali, pristavimo, začinimo s soljo
in sveže mletim poprom ter nazadnje vanjo vmešamo legir iz gladko razmešanih rumenjakov in smetane. Juho
segrejemo skoraj do vretja, odstavimo in postrežemo z
opečenimi kruhovimi kockami.

Lososov ﬁle na krompirjevi peni

Priprava:
Olupljen krompir narežemo na kocke, pristavimo v hladni, soljeni vodi in kuhamo približno 20 minut, da se
zmehča. Šalotko in česen olupimo in drobno sesekljamo.
Parmezan drobno naribamo. Sardelna fileta odcedimo
in skupaj s kaprami in osmukano baziliko drobno sesekljamo. Dodamo šalotko in česen, 6 žlic olivnega olja,
parmezan in 2 žlici limoninega soka. Začinimo s sveže
mletim poprom. V ponvi segrejemo preostalo olje in na
njem pečemo lososove fileje, po 5 minut na vsaki strani.
Začinimo jih s soljo in sveže mletim poprom ter pokapljamo s preostalim limoninim sokom.
Mleko, smetano in maslo zavremo in začinimo s soljo
in sveže mletim poprom. Kuhan krompir odcedimo in
za 2 minuti pustimo, da izpari odvečna vlaga. Nato ga
pretlačimo, zmešamo s smetanovim mlekom, zavremo
in odstavimo. Na ogrete krožnike razdelimo krompirjevo
peno, nanjo položimo pečene fileje, te pa pokapljamo z
bazilikino omako.

Sestavine:
4 lososovi ﬁleji po 150 g
50 g šalotke
3 žlice limoninega soka
8 žlic ekstra deviškega olivnega olja
20 g parmezana
2 sardelna ﬁleta v olju
1 žlica kaper
sol, črni poper v zrnu
1 strok česna
50 g bazilike
500 g krompirja
1 dl mleka
1 dl sladke smetane
10 g masla
sol
beli poper v zrnu
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29..Nagradna.križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo,
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 14. januarja
2011. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju. Žreb 28. nagradne
križanke v oktobrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 98 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: DEJANJA
GOVORE GLASNEJE KOT BESEDE. Izžrebani nagrajenec je gospod Jože Šket z Oddelka za patologijo in citologijo.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročil in prevzel nagrado, mu bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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Vprašalnik za oceno erektilne funkcije

Izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri svojem družinskem zdravniku
ali na www.midva.com, kjer najdete tudi podrobnejše informacije
o motnji erekcije.
Pokličete lahko tudi Krkino telefonsko številko (080 2 69 2)
za brezplačno svetovanje specialista urologa.
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